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ἀρέν. 

16 ΕἸ ὩΡΊΘηΪ6 

ἐρίσείαι 1) σοσίο, δὸς (δτίοιηοι 
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ΑἸΘΧδηοΥἷν ον (ΤΌΘ ΒΟΗ. 
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Ἡ. ὈὨΣΝΥ ΖΕ ΗΕ. 

4Ἄλύίπ,. 1840. 

Ρενία τοὺ ΕΚ. Ὁ. Εἱἰξοη. 
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Δι δἤπιεπ δὲθ, Ὀφτεθγίου ΤΘΉΥΦΥ, αἱ εἰπ Κἰοῖιοβ Οὐ σοηφεβομ δὴ ΚΑΤ Ιλτα 

4υδοπίϊοπδϑ δρίσδθ αἷδ τοτιϊοφεπᾶθη Βοφεπ Κγσιαϊ οἰ ἐπέψεφεπ. δῖε παν εῃ 

υον Απξαησ᾽ απ ἄξη Οαης πιοῖμιεν ϑδέμαϊεπ δέσξα πιῖξ ἰἰορευοιεῦ Απξπετκο 

δαπηϊοῖξ τὉϑοτβοῖσε ; Ι᾿πέπ υογάαηϊεε ἴοῖι μιαηηοξαοῖε Απ πημρξοταπς πτιὰ 

Αητεσιηφ; δ᾽ Ἄτκαηπέσπ., ιὐἷε ηἰείπε δεκάϊδη. ἐτη δίπιθη [εϑ8ὲ ὑοδεϊηηηξεπ 

Μεεεῖρμμκέ δἱοῖι ἀγόγιετε πια αὐἷο δεῖ αἰϊϑτ βοϊϑίπϑατει Ὑ τβο  δαἀσηγιοὶξ 68 

ΠΤ εἴη Ζιεϊ ἰδέ, αἰ τὐεϊοῆο 8ὶ6 φοτίοπέεξέ τρατὸπ πᾶ αμοῆ ἐπ ζακιη[ε 

φοτιοιξοξ βεῖπ τὐφτάεη. Εδ σὶδξ οἶιε ἀπρφϑδειϊοιο Βεβοιταπκμης ἀμ εἶπ 

σφαης Κἰεῖηιοα αἰ δοϊοξ, αμῇ εἶπ σαῆξ σεβοπαοτέεβ Ἐδὶα, ἀα8 σπᾶν αἰϊεῖτι, πιὶξ 

αἸΤΕΥ ἱπιυονμπεπάεπ Κταΐέ ὑεναμξ; αὐὲτ εἰπε δοίοιε Βεβοιγάμκιης ἔαλιτέ 

ποπιιθοηαϊᾳ τῆι οἴποῦ Εϊπδοὶξἰφκοῖξ, αἷδ βίον πὶ ἐδιτϑηὶ ἐπχὲπ Κτεῖβο. τρεῖξα 

ἀὔηκέ, υὐδητεπαᾶ δῖ σοσοπ αἰϊὸδ Απάστε ὑϊπα ἰδέ. ες Ἠαμρέδαοϊιε δέ, 

ἄκβ8 πιανὶ αἷδ δεμάϊονι ηέ ᾿οὺε πρηᾶ ππφοδολιυοπέον ΤῊ ε φιτοὶξ φτῖι εἰ στεῖςεη. 

πα δον ΑἸ]δ8 ἱμηοΥ οἢ τὴ Εἶφεπ τὴς τιαοῆδτ τοῖδ8ε. 96 Κατ)εῖξ ἰδὲ 

65... ὅἴο [αξέ ἵη ἄφηιβοιϑϑη ἀταᾶθ, αἷϑ 816 ογβέοβ ἘτΓΟΥδΥπῖββ 7 οΥ τὐΐδϑ τι. 

δϑολα[Ἡϊοΐεη Ετκεηπ γιϊδ8 ἰδέ, ἴθ ἀεηιδείνδεη Οταᾶξ ἐπΊΠΙΟΥ ἸΔΦΙΤ αἰ ἀδτ 

ΟΡ ΗΠοϊοσίε τὰς βοϊιοῖπαθη ἀτοπεὶ ; 

δΟΙ αἷθό ῬἈϊοίοσίε ἄα8 φείδέϊφε Πιοὺθη ἀεΥ αἰέθη Ῥεῖξ τ παῖε 

ὑτῆισεη, 80 παΐ δὶ ὉΟΥ͂ αἴϑη αἷς ὅρταοο πὰ αἰ Κιυικιδέιυετκὸ ἐπὶ ἀεύδεῖ-: 

ὅση τιῆὶ (ἰδσομδέαπαε ἐδ γδ8 δέκα μετ τῖι τοάμίεη. θὲς δρταοῖ αὐτὶ αἱ 

οὐ οἰ υδέο (ἰϑδέαϊξη 468 1) δηκ Ὴ 8 ἰδέ ἵπιὶ ἸΔΤΟΤ ἱππετη ἩΥ ἐδεπῆεὶξ δι 6τ-- 

φγοίξοπ; ιὐἱῦ ηιάϑϑοη πίονέ δ᾽088 ἄδη ἀμδϑοτιίοιεη Ο' εὔταιοῖι μπδ ἀπεϊφηθη, 

δοη ἄρτι ἴηι αἰ Ατξ ἰλτὸγ ΑὴΠ αδδισιφ,, ἐδτοῦ Ὑοτϑ οιπείνια ἀτίμιφενε εὐνὰς δῖδτ 

δία αιηΐση πον ὕθη ἄδὺ απ τὰ τϑοίϑοη, υὑθὴ τοϑίοδδνι υἱοῖς Ῥηϊοϊοσει 

αὰ8 ἔηκεπηηξηϊδδ, οἷς ὕὸπ ὀξιον Κείςσοτοϊ, δίοϊι αὐκοῆτεπ. Ῥαβ 9) αἱϊδ 

ἈΚ ιοιδε ιν δΥ δ ἴα ον δρταεὶις ϑρέγι γε, 80 οτίοτάεγη ἀἰοδὸ πϑῦδν ἄδτ φτγαιιηῖα- 

εἰδοϊιον πρα δα) διεη ΕγνκΙατιης δοισολὶ ἄϊε ᾿ἰδέοτίβονε Βείταο)ιξιιηφ, αϊὸ 

Αι Γαϑειίς ἀογδοίδοη ἰὼ ον οἰέ, ἰὴ αὐοἰονεῦ δὲδ ὀπέκξαπαθη --- σὰ ἨΐΦΤ 

Πη εξ ᾿δἴονι ΒΊΟΥ τοὶ ἄθη ὑετδολεαρηβέθη ἐἰξεοτατ δέον βολιδιι ἔτη οτδικρλαζν: 

“πὶ ---, αἰ8' ἀποὶὶ αἰδ᾽ ἀδ σε ϑονσ, ἰδ οὶ δ ἔπ πβότον ῬΑ οϊοφὶο ποδῖι ἰὴ 

ἄεγ Αἰβιαδιεὶξ ἐἰόφέ. ὑὐπιὰ ἀοοὶι, ιοἷε ϑαδν δολτγεῖδε ἀεν Ἠετγτι ἑοῖς Ὁ ὁ 8 8 ἐπ 



αὐ Ῥοϊοῖκοτ: ,, ῖο. Ετγκοηπίηϊβ8. ἄθ8 ϑοϊιδηθη, ἰδὲ αἷ6 οτ]ηανοηϑδέθ. Αμΐσανε 

εν Ῥηϊϊοϊοσίο; ἀφητι. αἰ υοἰϊοπιάείε Πατδίειϊϊμης 465 δο!ιδηδέοπ ἴῃ. ΒΟ  ΟΉΦΥ 

Ῥοτηι ἰδὲ ἄαβ Ἤγεδεπ ὧδε ποΐιεπ Κιαδδίβοϊιθη Δέυνϊβ μπᾶ αἰϊε8. Βερτεϊξθη, 

τῦαδ δοίην Εϊηποίηεη δέεμη ὑἱϊοῖδέ, 188 ποξιιυοηαϊῳ ἴδεν. “95. ΜῸὶξ ἄδη ᾿Ἰεἔσξε-- 

τει Ῥ͵ογέοη ἰδέ υυἱο υἱοῖεη Ῥηϊοϊοσεη ἐμν ὕτιίμοὶ! φεβρτοοῖοη! 011 αὐον 

ἀϊε Βείγαο)ειμηφ ἀθγ αἰξεη, γγοῖξ εἶπα πιοῖιέ ϑεβοιγἄηκέε, πῖομέ ρεααηξδοῆι- 

οἰηδοϊξια δεῖτ, 80 ἀανῇ 816 αμῇ ἃϊεδε δίοἢ πίομέ δοδοθτἄηιοϑη, ιυοἰϊδη ; 8ὲ6 

ηιῖι58 οἰποη ἔγείοτη δίαμπαρμηκί δὲοῖ, ιυὔμίεη, πὰ ὑοθη ἐπηι (πι8 7εἄσηι δεῖηο 

ϑέοιο. απιυείδεη. Οὗ ἰσῆ οἴηεη αἰ δ ἢ 6 οὔδΥ εἴποη ΟΡ οἴ 68. πὶ 6ἰ6-- 

φεηδίαμαε πιδίπετ ϑδέμαϊοηι πιαοῆθ, αἰ Ετκεπηἴηἶ88. οἶποβ φτοβ86Ή. (ἰεβέεβ 

ἐδί βἔοίβ οἵη πολιοῦ αοιυίηῃ; αἷς Βείγαοσμέμπᾳ ἀθ6 Εϊπδη ιὐἱτὰ ΚΤ αἷε 468 

Απάοτη πεῦ υοη ἀδῆ ιυολιἐμαἀξφοέοη Εοίφεη, δείη. ϑδ'ὅάυστη ϑδοἠτίοῦ ἀϑΘΥ 

δολειϊεν δ ῬἩΓαϊϊδπϑδέδίπ πὰ τὐεϊοθετ ῬΗϊϊοϊοσε ιὐἱτά 80 δηφμοτσὶᾳ 

δεῖ, ἀαγιπι δοῖηι ΠεΥτ ΟΠ ΕΠ. Ῥοτβοϊιμηφετ ἀμ ἄσπι (αἰ εὐϊείε ἀετ Ῥηϊοϊοσὶε 

φοτίηφ τῖι δοίιἀέσεη ὃ Πθε Ατέ ἄθτ Βείγαοσϊξιη, αἰ Μοξμοαες ἰδέ ἀϊό Παμρί--: 

860] ---- μη τὐεῦ. εἶπε φοϊἠεδοῖε Τρμϊσεηὲδ αἰοιι8867., ἰὐετ δοπιυΐετίε 

ἐἰεοτατ)ιδέοτίδονε Ῥμηκία ἄοτ Ἠδμότη Ζεὶξ τὶ ἐγσγώηασπ εὐεῖδ8, δοἰϊξε ΠΟΥ 

γιά δέγμξοπ δεῖπ., αμοῖ ἄνεγ εἰπε Απέϊφοπε, αἴθ Αδοϊιεεὶξ εἶπεν 

ατὶδἰοξεϊδοοη. ΘΟ τί σὶρ εἰτίπείϊεη,, ὠδπῆ ΕἸ ἀπάᾶετϑ διοῖι Ὁουῆεῦ αἷε 

ϑασίε φοπὰϊ απρεδεῆιοη,, αἷς εἰηβοϊιαφεπάση Κεπηξηΐδ86 δέοι τὑετϑοῖα [ξ 

μαξ8 Ποοῖ οι Ἰρμπόπ ἄϊοβοδ, ἀα δίε υοη. αεΥ Εϊοϊιεϊσκεὶξ αἰοδοῦ Αηδίοϊξ 

[εδὲ ἀνοτσομὲ δἷμα! Μιοῖ αὐὲῦ ωἱτὰ αϊεδε ἴ)ουετοισμηφ δέείβ ππᾶ 

ἀϑογαῖ! ἐπι. πιοεΐποι ϑέμαϊεμ δεφιεῖξει μπᾶ πιΐξ ἀεΥ (ἰδιυϊδ)εῖξ, ἀα88 ἰοὴ 

αμ ἄϊοθο Ὑγοῖδο πίοῖξ. οὔθ Νιμέσει [γ αἷς Ὑγ δ8οηβολαζέ φεατϑεἰξεί μαῦε 

μὰ αὐϑείξεονι τὐϑτάδ, ἔγεΐο. ἰος [γεὶ αἰϊδη ἐπέφοφοη, ιὐείοίε αΐα Μγ 886π-: 

δομαςε ἴηι ἀΕΥ εἰπιϑεἰεἰφθη Βεβοϊιγαπιιπ βδμοίει.. Νεΐηιετ δε ἀΐοδε Κιεῖπο 

ϑολτιε παῖξ φοιυοπηξοπι ἩΠΤο]ιυοϊϊεη ἀμ! Μόφεοτ. δε ποοῖι Ἰαηφθ εἰμ εῖ ἢ εΐ-- 

ἔοτη μηφεδίτίοη ΤΗε σοῖς δον τε ἐτίγεμε παῦε μπᾶ δίθ ποοῖν ο[ 

δἰοῖι φετησ ἀοτ)εηίφοπ οτίηηετη, αἰα ἀαπιαῖβ μπΐοτ Τπέη ἄα8 τί ϑατίοῖι- 

ἩΙΠιοϊπιε φυπιπαδέμηι τις δοϊόπεπι, τέφοπ ϑέτονεη υετϑαπά! 

Βοπη, πᾶς Αμσιδὲ 1889. , 
Ἡ. δ πίΖοτ. 



Δ οΟΥννοτί. 

ΜΉ εἰκεν Βολγε  Ηοπιον ἀπά εν Κυκίος {1839} ιτὐοἰϊέε 

ἰοῦ ἀΐς Εγασπιεπίε 468 ἰείπέογπ δε ἄσεπ. 1) ͵ε86 Ατϑεὶ [Ὡλτία 

πϊοῖ αὖέν ιἰὐεὶΐεῦ τῶ εἶδ, πυοτίἱοσεπάεπ Ἀιαπιπίμπα, πεὶΐ ἀδγ ἰολ 

εἴπεπι ιυεϑοπίοδεπ Βεάιγ 556 τῶν Ζεὶξ αὐπτμλείξεπ ἤο ἐπ 

ἀατῇ. Ιεῖπ Ζιυθοῖ ταῦ εἶπ τοἰ βίἀπαάϊσο, βου αἶσα ὠπά. 

ἀϑεγϑιολε εἶθ δαπαπίμπῃ ἀδγ θρίβοῖ - οττμίοπάθφη (ἐεάϊοϊέα 

᾽- αγοάΐίεοπ ἐπά ἀϊάακέϊδοῖε (ἰδάϊολέε εἰπά απ φοβολίοϑβ βεη --- 

κὸ σεῦεπ. Ἡνεππ ϑδοΐοη ὑεὶ ἄεπ γασηιεπίεπ οἰπποίποῦ 

Δολτγι βίοι ον ἀμιββοῦβέ δοίἑεπ ὑπῦραϊηφίο Ῥοϊ ξιἀπαϊκεὶξ ετ-- 

γεϊοϊέ ιὐἱτά, 80 ἀαγῇ ἰοῖκ ἀἶδ8δο8 ἔγοῖς αἰϊθγ ἀπρφεισαπάΐεπ 

ϑογρζαῖϊξέ στοὰ ἄδγ υοτίἱεφεπάεπ πὐξὰ ἰὐδπῖσον συϑγβρτεολεη. 

Κοριδίπαίϊοποη πὰ Ἐεγηιμέμμπσεοπ δον αἷδ εἰππτείποη (ἰδάϊολξα 

λαῦε ἰοῖ, τοῖο παῖδ πιὶγ ἄϊδϑβθ αμοῖι μα ἰάθη, πὶ Αὐείοδέ 

τυὸπ ἀδγ Παπά σοιυίοβοη, σίαμῦο αὖὸῦ ἀμγοῖ αϊε Ατγὶ ἰδτ 

Απογάπαπῃ ἄδγ εἰημποίπθη Εγασπιοπίε ας {γιμεὶ ἴῃ ἀϊος ον 

Βεκίομμπῳ οτίοἰομίετέ πὰ παῦεπ. ὕπά 80 ἀνε ἀκα ἢΐεγ 

φεσεῦεπε Μαιοτίαὶϊ εἰποπ [εβίεπ ἀγαπᾶ ὠπάὰ Βοάεπ τς τῇ εἰ-- 

ἕεγεπ ογϑοϊαπσεη ὑϊϊάφη. ἰσᾶ8 ἀπὶ 80. πΙ ἢ τὴς τοηβοΐφη 



ἐδί, 76 χδυβγω; για, (87 ϑηῖσε πίοδέ τὰν βοποί θη τροδ5. τῦα 5 

᾿ϊδίογί οὶ αϑονίϊοζετὶ » μη ἀἄα8, τὐα8 ὑΐο8586 Ἰεγηιμίδμης ἰϑΐ. 

Το ]ηϊογρμηβίίοη μαῦδ το, ὑΐο88 αἷϑ8 Ζεϊολοη ἐον δαίκαν ἢ οἱ-- 

ἐμηὴφ φούγαμοϊί. οὶ ἐδ 1)ωγοϊϑίαιέ ἀδ᾽ Βοσδη υἱρά 7.1 

ΉΦΑΙΟΙ οἰμίψοι υογϑοίπκίοη μπῶ ἈΡΕΤΩ͂Ν ΚΤ λϑὸν «ἀσοοηἕθη ΠΜΤ 

αἰ φοζαϊίοι 5. 4 Ζ. 5 ἐὐῤδείου ε,. ἐὐῤῥεῖος, Ζ. 20 ἢ οἱ. ἢ 9). 

ΙΜδολίο 65 ἀθη)επίσοη,, τὐείοία πιὶϊέ ἄθπ ορίβοίδη ἔγαφ-- 

γηθηίθη δἱοῖ, πᾶδον ὑσϑομ σέ μαῦοη, σοξαίίοι ἀμτγοῖ, ογὶοῖ- 

ἐἰσαπηοη οὐδ Ναολίγψε πῆι αἶα υογίἑεφεηα διαμαμιϊατ δἰ οὐ 

νογάϊοηξ τὴν φιαοΐθη, αἶα ἰοΐν ΓἿΥ }είφί, οἷο δὲ6 ἐδί, δπέζαϑ86 

γεῖξ ἀδηὶ ἱπηΐσ θη Βοαμογη; ἀα85 ατι8 ἄδγ 80 ὑἱαἠοηγοίοίθῃ 

ορίϑοΐοη οοθϑδῖθ ἀδγ (ἀὐγὶθοίδη δἱοἷ, 80 τὐϑηὶρ ογμαίίοη ἠαξ --- 

αὖον ἀμοῖ, ἀἰ6565 τοθηΐφ6 καὶ δαπιμιοίη τρα7 οἷπθ ἔἤθεγο ἈΠίονἐ 1 

Ἡϊοἰοὶολέ ἀν 6 δἱοῖ, δ ἱογαη ῥαϊᾷ ἄϊο Βεαγϑοίζιψ (ον ορὶ- 

δοῆοη (τοαϊοθία παο Αἰοσαηάοτ απϑοϊιίϊο5 5θη. 



Α) ) 6. δρίβοιιβ ΚύκΙο". 

γε]. Ο. ἡ". Μὔμπεν ἀθ οψοῖο ταδοοτιπι ορίοο 1829. “Ψ 

Ι, ΑἸ] ποίποη ΒΟΙομ τί ἀπ5 ὕὥθου ἄδθὴ ορίβομθη Κυπίοβ ἀΐθ 

ΘΙΟΠ. ἀθ5 ΡῬῃοίΐο5 δἂὺβ ΡΥΓΟΘΟΚΙΟΒ (ρΡ. 318 ΒΕΚΚΟΥΓ), νὸ 

65. γόη ἴπμ Ποῖβδί: ὃς ἄρχεται μὲν ἐκ τῆς Οὐράνου καὲ 

Τῆς μυϑολογουμένης μίξεως, εξ ἧς αὐτῷ καὶ τρεῖς παῖδας 

ἑχατοντάχειρας καὶ τρεῖς γεννῶσι υχλωπας" διαπορεύεται 

δὲ (Πρόχλος) τώ τε ἄλλως περὲ ϑεῶν τοῖς Ἕλλησι μυϑο- 

λογούμενα καὶ εἴ που τι καὶ πρὸς ἱστορίαν ἐξαληϑίζεται" 

καὶ περαιοῦται ὃ ἐπικὸς χύχλος ἐχ διαφορῶν ποιητῶν 

συμπληρούμενος μέχρι τῆς ἀποβάσεως Ὀδυσσέως τῆς εἰς 

᾿Ιϑάχην, ἐν ἢ καὶ ὑπὸ τοῦ παιδὸς Τηλεγόνου ἀγνοοῦντος 

χτείνεται, ἙἘῤηῸ ΤΠ ΘΟΡΌΠΪΘ ἃ15 Απίδηρ ἀδ5 Κυκίοβ δὰ βϑίζθη 

πὐίῃϊοὶ ΝΙΟΝί5 ΟΟΙ ΟΚοΥ 5. 28 (7 ἢ. ΑΙ5 Πιομίογ ἀογ Κ- 

Πἰβοιοη ΤΙ ποιμδο δ, τ ϑί θα ἄθη Αηΐδληρσ δἰ ἀεί. ννυγάοθη Εὶ υ-- 

6 105 οὐογ Αὐκίϊη 5 σοπδηπί (σοροι Εα 6105 5. ὙΥ̓ ΘΙ ΟΙΚΟΓ 

5. 215). Αιὐἱ ἀεγ Ρογβίδβοιοη Τα] υνἱγὰ ἀΐϊὸ (ΤΊτανο) μαχέα 

ὈΠέἔΘΓ ΘΠ γογθὴ (ἀϑάϊο θη. σαοῦβί σθηδπηΐ ὑπ ἀυνὰγ εἶπο, ἐΐδ 

ὈΠίοΥβο ἰάθη υυἱγά γὸὴ ἀδν ἀε5 Τέλεσις ὁ ΠΠεϑυμναῖος (Υγε1- 

ΟΚοΥ 5. 35). 

ἢ ῖο ΒΈΕΙ16 θα ΡΟ πη νὸπ ΒΥΡΙΟ5 Ρεὶ Εκϑοῦ. Ῥταθρ. εὐαηφ. ἵ, 

10, ἀϊε ΘΙ ΘΟ ΚΟΥ ἀρσενίεβοη (5. 95 {1}, πιπββ Ἰοίζε ἀπὶ 50 Τ᾿ ὮΓ 

Ὑγ ΘΕ ΆΠ6 πη, ἀὰ νγ σοΐαπάοι (ΗΟ ΕΓ ἀπᾶὰ ἀεγ ορίβομε Κα κὶ. 

5, 54. 6}. ἀδ55 ἀΐε 1 Ομ ῦ ἀθ5 ΚΎ ΚΙΟ5. αἴομέ οὗ χυχλεχοί μεΐββθῃ, 

ὕερεγ ἄεπ βογίρέοτ ομοϊίοι Βεὶ ἨΟΓἃ ΖΦ 815 πίομξ σὰπὶ Θρίβομ θα 

ΚΥΚΙΟ5 σεμβδγοπα σοπῦσε γοκοιπποπ ΜΟΙ ΟΚΟΙ 5. 112 ΝΣ 

Ι 



Ε-- »). ἘΞῸ ! 

Ι. Τιτανομαχία. 

Ι. Αἰδοη. ΥἹΙ }. 211 ἢ: Ἐγὼ δὲ οἶδα, ὅτι ὃ τὴν Τι- 

τανομαχίαν ποιήσας, εἶτ᾽ Εὐμηλός ἐστιν ὃ Κορίνϑιος ἢ .““41ρκ-- 

τῖνος ἢ ὅστις δήποτε χαίρει ὀνομαζόμενος, ἐν τῷ δευτέρῳ 

οὕτως εἰρηχεγ" 

Ἔν δ᾽ αὐτῇ πλωτοὶ χρυσώπιδες ἐἰχϑύες ἐλλοί 

γήχοντες παίζουσι δὲ ὕδατος ἀμβροσίοιο. 

Αὐϑ εἶπον Θ ΠΡ βομ το θαπρ πδὸῖ 6] ΟἸΚΟΥ οὐ ΤΙ Δποιιδο ες. 

Πα. ἀον Δ ίδβοϊ. {. ΑἸζουίμνν. 1890 Νῖο. 11 ἵ᾿ 

Π. ΟΙομι. Αἱ. δίγοηι. 1}. 3861: Ὃ δὲ Βηρύττιος Ἕρ- 

μιππὸος Χείρωνα τὸν Κένταυρον σοφὸν καλεῖ, ἐφ᾽ οὗ καὶ ὁ 

νυτὴν Τιτανομαχίαν γράψας φησίν, ὡς πρῶτος οὗτος 

εἰς τε δικαιοσύνην ϑνητῶν γένος ἤγαγε δείξας 

ὅρχον χαὶ ϑυσίας ἱλαρὰς καὶ σχήματ᾽ Ὀλύμπου. 

Σχ. Ὄ. ἄϊε ΥΥ εἰβοῃ ἀθβ ΜΙυβίκοῖβ ΟΥ̓ ἢ 08; βοίῃθ πἱί ἄθιη 

ΤΠἌΠΖΟ νουβθαπάσδποπ Νοιπθι πδοὶ 6] ΟἸον ἃ. ἃ. Ὁ. 5. 90 ἔν 

ἀεγ ὑρον Ομίτοι 5. 93 1 

ΠΙ. Αδιθη. 1 }. 83: Εὔμηλος δὲ ἢ ̓Αρχτῖνος ὁ Κορίν- 

ϑιος (ὃ Ι΄. φομόνί, ποῖ δὲ} τὸν Ζ]α ὀρχούυμενόν που πα- 

ράγει λέγων" 

ἸΠέσσοισιν δ᾽ ὠρχεῖτο πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. 

δὰ 5 ἰαμλέ μοὶ ἄθυ. Εείθι ἀθβ 5ίθσοβ ὑρ ον ἀἷο ᾿Τ  ΔΏΘη. 

Ι.. αἰθέρος δ᾽ υἱὸς Οὐρανός, ὡς ὃ τὴν Τιτανομαχίαν 

γράψας. Πορι. Ἐρίπιογ. Ἰνεὶ ΟΥαηιοῦ Αποσά. ἵ}. 1ὅ. 

γ. βολοϊ. Α4ροϊϊ. βἰοά. 1, 110ὅ : Εὔμηλος δὲ ἐν τῇ 

Τιτανομαχίᾳ Γῆς καὶ Πόντου υἱὸν τὸν «Ιϊἰγαίωνα εἶναί 

φησι κατοικοῦντα δὲ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ συμμαχεῖν τοῖς Τι- 

τᾶσι. μάοο. ρΡ. 29. 91: Κατὰ δὲ Εὔμηλον Γῆς, καὲ Πόν-- 

του (Βριάρεως παῖς ἔστι). 0855 ἄον οι, ἄδθη ἀθι ϑ'ολοί. 

᾿ς Ριπά. Νόιι. ΠΙ, 38. δηίαμνί, ννγὸ ἀογ Νάπιο 408 ΘΙομίοτα δὺδ- 

σοί Ποη, Πἰογμΐπ ροῦν... ΠΟΙ Θὴ ποῖ 055 (αἰίε ὙΥ εἰ Καπάο 

ῷ, ΧΧΥΠ νγοϊομοτί (ἄρ εν ΑροΟΙ]οπἶ 8 ῷ, 198) υμά Υ ε]- 

οἸκου 9. 92 Ὧη. Ῥΐο 5.016 Ἰαυίοί: .4ὲ δὲ “Πρακλεῖαν στῆλαι 

χαὶ Βριάρεω λέγονται εἶναι, καϑό φησι. . .. 

Στῆλαι τὴν Αἰγαίωνος ἁλὸς μεδέοντι Γίγαντος. 

ΒόσΚΙ ομιοπαϊί στῆλαι τ’ “ἰγ.,, Ν΄ οΒ8 στήσαντ᾽ Αἰἶγ., ἃ. 



ἘΞ" ΗΝ ΞΞΑ 

μ., Γίγαντες, 016 πἰομί δὰ οἷα θάϊομί ἄβεγ Η ΦΥ͂ ΚΙ65 

Ὧὰ ἀδηϊθι βοίῃ 

ΥἹΙ. ϑολοί. Κη. 1. ψ, 295: Καὶ ὁ τὴν Τιτανομαχιαν δὲ 

γράψας δύο ἀῤῥενές φησιν Ἡλίου καὶ δύο ϑηλείας ὕπαινος.. 

(νἱ Ποῖ εμέ ἵππους εἶναι. δπ γον νγᾶν ἀδγ Ὑ ΟΥ̓ΒΌΟΙ ΘΠΙΘΒ 

Βοσοηξοηίοη (Π4}}. [{{2. 1531 Ντο. 26) φνγεὶ ψ οΥβ6 ἈΙΟΥᾶι5. δὰ 

ΜΔ ΟΊ ΟΝ: δύο ἀῤδενας ἠελίοιο 

χαὶ δύο ϑηλείας περ ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἵππους. 

ΥΩ]. Πχφίη. μαὺ. 188: Ἐφμογιῶι δοϊὶβ. οἱ Πογαχιη ποριῖηα. 

Ἐσοπ 8. μὲν ἤμποὸ οαοίμηι υογίϊ βδοίοῖ : Αδιλῖορ 8. ψμαϑβὶ Παηε- 

μιδβ δοὲ οοποοφιῖξ {γσο8. Πὶ βμπαίθς βμηΐ πιαγθδ, [δηιηει6 

ἱμχαγίαο, Βγοπίο, φάθ ποὸ8 ἰοπίΐγμα αρροί σηιμβ., δ ἔΘ ΤΟ 6: 

γμαθ βμίφιίγμα. Ηπμὶο τοὶ αμοΐον 681 Πιαπιοίμ 8 Οο- 

γὲπίλιϊι 8. 

Υ1Ι. Εἰποὸ Γιγαντομαχία ᾿ιαΐ πᾶ 80} ἀον "Γ᾿ {80 -- 

πο 6 ἰπ ἄθη Κὺ ΚΙοῸ5 ροβοίδί, ἀθῸΥ οἴη ὨΙΟ θυ οἴμου Βομπιοτῖ- 

βοίοη αἱ σαπίοιδ οἶα υνϊγὰ ηἰγροπ δ οὐ νν ἅμπξ ἀπά 50 ἰδί 685 

γα γΒ ΒΘ Ποἢ. ἀδθ5. ἰπ ἄθι ϑολοί. Αροὶ!. Τ. ὅδ8, ἀθν ὅπ 

βράᾶίον (,,γ. Νὺ) ἄογ ΤΊ ποιὰ ἢ 6 Εγννμπαπρ ἔμ: Ὃ δὲ 

Γιγαντομαχίαν ποιήσας φησίν, ὅτι ὁ Κρόνος μεταμορφω- 

ϑεὶς εἰς ἵππον συνεγένετο (ϑιλύρᾳ τῇ Ὡχεανοῦ καὶ διὰ τοῦτο 

γέγονεν ὃ Χείρων ἱπποχένταυρος (ν5]. ἡ. 1Π0 εἷμο Ὑει- 

γγΘοΟ απο εἶΐ ἀον ΤΊ ἢ ὁ πὶ ἃ οι ̓  ὁ βίαι οίαμάθη ποῖ ΥΥ̓ εἷ- 

ομοτί Κ. 199 υπὰ ὙΥ ΕἸΟΚοΥ 5. 91. 

Αἰ ἀογ Βογρ δβοιοη Τα] (ΟἹ δὲ ἃ ἀΐϊὸ Τα π ὁ ἃ οἷ ὁ 

ἀΐοὸ Ζαναΐς (ἄδπη 5ἰαίί “΄αναΐδας Ἰοδο πιὰ “΄αναΐδα, νὰ ἰὴ 

ἄογ νουμβουροβοπάοη 6116 βίαι --- μαχίας --- μαχίαν) Ῥεοβίο- 

μοπὰ ἂὰ5 ὅδσ00 Ὑείξθη ἀπ ἀΐθξο βοϊιοῖηΐ δυοῖν ἱπὶ Κυ κοβ σὸ- 

βίαπάθη τὰ μὰθ 6 η. Απάογο βίο! !οη ἰογΐη ἐΐϊεὸ ΡΒ ΟΥ̓ οπὶ δ. ΐο 

ἈΡΟΥ, ννῖο ἀϊὸ ἤ͵Ἰελαμιποδία, Εὐρωπία υ. ἃ... σ'ᾶπ ἵπὶ ᾿ιδιοάϊ-- 

50 ο. ΟΠαγακίου ἀρ ροἴαββί υνᾶγ. 

Π. Δαναΐς. 

Ι. Οἰδηι. δέγοηι. ΕΥ̓͂ ρ». 224: Τὰ ὅμοια λέγει καὶ ὃ τὴν 
ΖΙαναΐδα πεποιηκὼς ἐπὶ τῶν “΄ανάου ϑυγατέρων ὧδε" 



ΝῊ Ἢ 

Καὶ τότ᾽ ἀῤ ὡπλιίζοντο ϑοῶς Ζ])΄αναοῖο ϑύγατρες 
πρόσϑεν ἐὐρρείου ποταμοῦ Νείλοιο ἄναχτος 

καὶ τὰ ξξῆς. 

Π,. Πατροογαίϊοη υ. αὐτόχϑονες: Ὃ δὲ Πίνδαρος καὶ 
ὃ τὴν Ζ])΄αναΐδα πεποιηκώς φασιν Ἐριχϑόνιον ἐξ “Ἡφαίστου 
καὶ Γῆς φανῆναι. 

Π)Δ5 πδοὸῖ ἄογ Ὠ δηδὶ 5 [οἱ σοπάο (ἀδάϊομ ἰδέ δὰ ἄον Βογ- 
δ᾽Ἄβοι θη 'ΓΓΑΐ6] δαβρο 16. ὙΥ6] ΟἸκ ον βίο} (5. 3138 [{2 Νΐου- 
᾿ΐη ἀΐθ νοῦ Θά 5 ν. Ὅμηρος δηροίμ τί 

Π|. μαζονία, 

815 ἀδίθη Απίδηρ" οΥ ἀΐθ Ὑ ογβο μοὶ Ἂγὶϑέ. Πλοί. ΠΙ, 14 Βοίγδομίεί: 
Ἢ γε μοι λόγον ἄλλον, ὅπως ᾿Ασίας ἀπὸ γαίης 
ἦλϑεν ἐς Εὐρώπην πόλεμος μέγας. 

Πίοθ6 ΑἸηᾶἃ οῃΐδ 5011] ἀδββ}] θὲ δάϊοιύ βοῖμ μἱξ ἀθῦ δὰν ποἷί 
ἀεβ Ρδυβδπὶ ἃ 5. ΒΟΠῸΠ γο βο ν ππάθηθη τϑίς ἤθ5 Παρ δα ἷ- 

ΠΟΟ8. 815 ἀ6ΥΓ ἀΐρθον ΓΧ, 29 δηίνί: 
᾿Ασκρη δ᾽ αὖ παρέλεχτο Ποσειδάων ᾿Ἐνοσίχϑων, 

ἢ δὴ οἱ τέκε παῖδα περιπλομένων ἐνιαυτῶν 

Οἴοκλον, ὃς πρῶτος μετ᾽ ᾿“Ϊλωέος ἔχτισε παίδων 

οἰ ΡΆθο ἢ Ἑλικῶνος ἔχει πόδα πιδαχόεντα. 

γοη ἄἀθν Αἰ 8 ἰδύ ννὁ}}} δὰ νϑιβίθοη, υνᾶβ ϑέγαῦ. Υ 2 βαρί: 
Οἱ τὴν ᾿τϑίδα συγγράψαντες (ν5]. Οἰδιποδ, ἐγ. 1], Ἐπιγ. 
7. Πι, ΠῚ ἱστοροῦσι περὲ τῶν Πελασγῶν, ὡς καὶ ᾿“Ιϑή-. 

γνήσι γενομένων τῶν Πελασγῶν δία τε τὸ πλανήτας εἶναι 

καὶ δίχην ὀρνέων ἐπιφοιτᾶν, ἐφ᾽ οὗς ἔτυχε τόπους, πελαρ-- 
γοὺς ὑπὸ τῶν ᾿Αττιχῶν κληϑῆναι. 

Ζὰ ἀρηιβ θη (ἰδ! ομ 6 υγογάοῃ προ δετθο μοί ἀἄϊὸ ὙοΥθ6 

Βοΐμι ϑολοί. Ῥίπά. ΝΝεηι. Π]Π, 64: 
Τελαμὼν ἀχόρητος ἀὐτῆς 

ἡμετέροις ἑτάροισι φόως πρώτιστος ἔϑηκεν 

κτείνας ἀνδρολέτειραν ἀμώμητον ΠΠελανίππην 

αὐτοκασιγνήτην χρυσοζώνοιο ἀνάσσης. 

ΗΪοέηΔῸἢ ννγά ἃὰῇ ἀδγΓ ΒΟΥ ΔΘΌΠΘη ΤΑΙ] σοηδηηί ἀΐθ 

Ινγ. Οὐδιποὸδ εία 

γῸη Ονηπαοίδος Ὀοβίθμεπά ἃι8 ὅ600 Ὑείβθη. 



΄ ἌΡ » ὥ Ἦ 

Ι. Ραμβ. ΙΧ, ὅ: Πῶς οὖν ἐποίησαν ἀνάπυστα ἄφαρ, 

εἰ δὴ τέσσαρες ἔξ Ἰοκάστης ἐγένοντο παῖδες τῷ Οἰδίποδι, 

οἵ ἐξ Εὐρυγανείας τῆς “Ὑπέρφαντος ἐγεγόνεσαν; δηλοῖ δὲ 

καὶ ὃ τὰ ἔπη ποιήσας, ἃ Οἰδιποδία ὀνομάζουσι. 

Π. Νολοί. Εμτ. Ῥάοθη. 1100: Οἱὲ μὸν Οἰδιποδίαν γρά- 
φοντες (οὐδεὶς οὕτω περὲ Σφ γγός}:. 

᾿Αλλ ἔτι χάλλιστόν τε καὶ ἱμεροέστατον ἄλλων 

παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος Αἵμονα δῖον. 

[πβϊοθοῦ ἰδέ ἀὰβ Ὑ  γ ηἶδ5 ἀον ΘΙ6]16. δὰ ἀογ Απίμγαηρ ἀθγ 

οἱ τ. Οἰδ, γραφ. 

Αὐῇ ἀογ Ρογρίδβομθη Γαΐ] [οἱσὲ ἀΐϊε Θηβαΐς ἀπά πδοὶι 

οἶποῦ [μῖοκο ν τί(οὴν Πιλήσιον λέγουσιν ἐπῶν ὄντα ΘΡ, 

νγᾶβ νϑυπα  Ὠ]Π ον δυΐ ἀΐϊε ΤΊ Βαΐβ βαπηί ἄθη Ερὶδοποπ 
σοί, ἀΐο' αἰβὸ φιυβαμηπιθη ἃι5 9100 Ὑεοίβοη. Βοβίαπάθη. [μὲ 

οογέαρμι. Ποηπιοτὶ ρ. 492 ἴ.. ννϊγά σοβαρί: πρῶτον μὲν τὴν Θη- 
βαΐδα ἔπη ζ' -- εἶτα Ἐπιγόνους ἔπη ζ΄. ὨΐοπεΒ μαί ΥΥ ε1- 

ΟΚΟΥ δυΐ 1 Βύοιου. θοχοϑοη, υνοσοροη Ηογ πη Θρμ80. ΥἹ], 

280 υπά ΠἰΈ50}}} 5. 101. ΚαΙΠΪη 05. πδηπίο ἀΐο ΤΟ θ αἷ5 

ποπιουῖβοι (Ραμ5. ΙΧ, 97) υπά «5 χυχλιχή νυἱγά βῖο πιϑ τίδοι 

δηρ οί γί, ΝΟ ἀν πογοάοί. οἱέα Ποηι. 2 ἀϊομίοίς Ἡ οι οὺ ἴῃ 

Νεοοπίοϊοοβ “μφιάρεω τὴν ἐξελασίαν τὴν ἐς Θήβας ππά 

5 αἴ ἀδ 5 [{πγὲ 415. Βοιιουῖβοῖ δὴ ἡ“ μφιαράου ἐξέλασις, νΥοΙ [65 

ὙγῸ}}} 815. ψυνεἰΐδυ Νᾶπιθ ἀθὸβ (ἀδάϊοίοβ. δὰ Βοίγδομέθη. 

Ὗ. -Θηβαΐξΐς. 

Υ6]. ᾿μομίβοιῦ Τλοϑαϊάϊα οχοίϊοας τοϊἐφμίας ((ἀοίί. 1830) 
ἀπά ἴῃ ἀογ ΘΟΠυϊδοϊίυπρ 1831, δ], ΥΥ̓ ΘΙΟΚΟΥ ἰπ ἄογ 5 μα]- 

φοἰίυηρ 1832, 14 [{᾿ 

Ι. "“ργος ἄειδε, ϑεάώ, πολυδίψιον, ἔνϑεν ἄνακτες 

Αἰ. Απίδηρ πιἰἐρ  ΠοἾ} ἰὴ σογέαηι. Ποηιοσὶ. 

Π. Αἰθη. ΧΙ }. 4θ6: Ὃ δὲ Οἰδίύτους δι’ ἐκπώματα 

τοῖς υἱοῖς κατηράσατο, ὡς ὃ τὴν κυχλικὴν Θηβαΐδα πε- 

ποιηκώς φησιν, ὅτι αὐτῷ (Πολυνείκης) παρέϑηκεν ἔχπωμα 

ὃ ἀπηγορεύκει, λέγων οὕτως" 

αὐτὰρ ὃ διογενὴς ἥρως ξανϑὸς Πολυνείχης 

πρῶτα μὲν Οἰδίποδι καλὴν παρέϑηκε τράπεζαν 



Ὡς 

ἀργυρέην Κάδμοιο ϑεόφρονος, αὐτὰρ ἔπειτα 

χθούσεον ἔμπλησεν καλὸν δέπας ἡδέος οἰνου" 

αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς φράσϑη παρακείμενα πατρὸς ξοῖϊὼὸ 

τιμήεντα γέρα Ἶ, μέγα οἱ κακὸν ἔμπεσε ϑυμῷ, 

αἶψα δὲ παισὶν ἑξοῖσι μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἑπαράς 

ἀργαλέας ἠρᾶτο, ϑεὸν δ᾽ οὐ λάνϑαν᾽ Ἐριννύν, 

ὡς οὐ οἱ πατρῷα ἐνὲ φιλότητι δάσαιντο, 

ἀμφότεροισι δ᾽ ἀεὶ πόλεμοί τε μάχαι τε. 

Ἔνι Ψ. 9 ἔμ εἰη. Γένοιντο ᾿αΐ ᾿πᾶπ δ ὙΟ]Θπάπηο ἀ6 5 

Ιεἰδίοπ γ εῖβοα ᾿ἰπδυροί οί. Ὑ9]1. 11. ας, 11, ψνοπδῦβ νἱε]- 

Ἰοϊσμί δὰ νοίβθοββούη: αἰεὶ δ᾽ ἀμφοτέροισι φίλοι π. τ. μ. τ. 

ΠΠ. ϑολοί. δορῆ. Θεά. Οοἱ. 1810: Ταῦτα ὁ τὴν χκυχλι- 

κὴν ΟΥ̓ ΘΙ κὸν Κυμὶ. 5. 206 ἴ.)ὺ Θηβαΐδα ἘΡΥΤῚ ἑστο-- 

ρεῖ οὕτως" 

᾿Ισχίον ὡς ἐνόησε, χαμαὶ βάλεν εἶπε δὲ μῦϑον" 

(ἢ μοι ἐγω, παῖδες μὲν ὀνειδείοντες ἔπεμψαν. 

εὖχτο Ζιΐ βασιλεῖ καὶ ἄλλοις «ὠϑαγάτοισιν 

χερσὶν ὑπ’ ἀλλήλων καταβήμεναι ἀΐδος εἴσω. 

1165 βασιλῆϊ. 

ΙΝ. Εἵματα λυγρὰ φέρων σὺν ᾿Αρίονι κυανοχαίτῃ. 

οι ἄδην δηἰκομπθπάθη Α ἀν βίο8. Ῥαμβ. ΥΠ|, 2ὅ. 

Υ. Αἀταβίοβ βᾶρὶ μεὶ Ρίπᾶδν Οἱ. ΥἹ, 20 {ἴ, ἱπ Βε- 

πὰρ δα ἄθη γούβο! ιν αηάθηθη ΑἸ Ρἰ 805: ποϑέω στρατιᾶς 
ὀφϑαλμὸν ἐμᾶς α. 5. νγ..) σγοάι ἀογ 501)01.: Ὃ ᾿“΄“σκληπιάδης 
φησὲ ταῦτα εἰληφέναι ἐκ τῆς χυκλιχῆς Θηβαΐδος. 

ΥΙ. Αροϊϊοά. 1, 8: ᾿λθαίας δὲ ἀποθανούσης ἔγημεν 

Οἰνεὺς Περίβοιαν τὴν Ἱππονόου" ταύτην δὲ ὁ μὲν γράψας 

τὴν Θηβαΐδα πολεμηϑείσης Ολένου λέγει λαβεῖν Οἰνέα γέρας. 

Υ. Ραιμβ. ΙΧ, 18: Ἐπεὲ τά γε ἐν Θηβαΐδι ἔπη τὰ 

ἐς τὴν Παρϑεγοπαίου τελευτὴν Περικλύμενον τὸν ἀνελόντα 

φασὶν εἶναι. 

Ἢ Ειωϑί. Θά. ρ. 1684: ὧν (ἀρων) αἴτιον κατά τινας, ὅτι πα- 

ρέϑεντο ἐχεῖνοι τῷ πατρὶ ἐκπώματα, ἅπερ ἐκεῖνος ἀπηγο- 
“, 4 ᾿ ᾿ ᾿ ν Ὧν 

ρεύκει ἦσαν δὲ ἐχεῖνὰ κατὰ τὸν πεποιηχότα τὴν χυχλιχὴν 

Θηβαΐδα πατρὸς ξοῖο τιμήεντα γέρα, τούτεστι τοῦ “Λαΐου. 



Ἐιο Ὁ “- 

ΥΙἼΙ. Ἐπίγογοι. 

ΑΙ5 Βοξοπᾶάογος ἀἰδάϊομ ογνγσᾶβηί νοὰ ΗἩοτοάοί ΟΥὮ. 33). 

δῖος ΑἸΚι ἅοπῖ 5 βομοῖπί ἀἄδββοῖθα δὰ βοῖη. Ὦθη Απίδηρσν ΟΥΒ 

(ὑγΐ ἀα5 σογίαηι. Ποηι. ἃ ͵ 

Ι. Νῦν αὖϑ’ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεϑα, Ποῦσαι. 

Π. δελοῖ. Αροί!. 1, 108: Οἱ δὲ τὴν Θηβαΐδα συγγρά- 
ψαντές (5. 5. 4) φασιν, ὅτι ὑπὸ τῶν Ἐπιγόνων ἀχροϑίνιον 

ἀνετέϑη Παντὼ ἡ Τειρεσίου ϑυγατὴρ εἰς Ζελφοὺς πεμφ- 

ϑεῖσα. ΟΙΟΚΟΥ 5. 208 ἢ. 

ΠῚ. Αι. υ. Τευμησία ἀπά οί. ; Περὶ τῆς Τευμη- 

σίας ἀλώπεχος οἱ τὰ Θηβαϊχὰ γεγραφηχότες ἱκανῶς ἱστο- 

ρήχασι, ὥςπερ ᾿“ριστόδημιος" --- εἰλήφασι δὲ οὗτοι τὸν μῦ- 

ϑον ἐκ τοῦ ἐπιχοῦ χυχλοῦ, 5. ΥΥΦΊΤΟΚοΥ ΒΒ] οῖί. 1532 Κ. 220. 

ΙΥ. Πύτνια Γῆ Ζαγρεῦ τε ϑεῶν πανυπέρτατε πάντων. 

Ιπι Εέψηι. μά. υ. Ζαγρεύς ἃυ8 ἀδγ Α ΠΠἸτμ ἅ 9 πἷ 5. (ἢ πὸ 
Νάπθη Βεὶ Ογαηιοῦ Αποοά. 11, 443) δη σοί γί. ὙΥ Ι ΟΚ ον 5. 210. 

Υ. Αροϊίοά. 1, 8: Τυδεὺς δὲ ἀνὴρ γενόμενος γεγναῖος 

ἐφυγαδεύϑη κτείψας, ὡς δὲ ὁ τὴν ᾿“λχμαιωνίδα γεγραφώς, 
τοὺς ΠἸέλανος παῖδας ἐπιβουλεύοντας Οἰνεῖ Φηνέα Εὐ- 

ούὐαλον “Ὑπέρλαον ᾿Αντιόχην Εὐμήδην Στέρνοπα Ξάνθιππον 

Σϑένελον. 

ΥΙ. δέγαῦ. Χ ». 452: ὋΟ δὲ τὴν ᾿“λκμαιωνίδα γρά- 
ψας Ἰκαρίου τοῦ Πηνελύπης πατρὺς υἱεῖς γενέσϑαι δύο 

᾿Αλυζέα χαὶ “ευκάδιον, δυναστεῦσαι δ᾽ ἐν τῇ ᾿Αἰκαρνανίᾳ 
τούτους μετὰ τοῦ πατρός. 

ΥἹΙ. Ἔνθα μὲν ἀντίϑεος Τελαμὼν τροχοειδέϊ δίσκῳ 

πλήξε χάρη, Πηλεὺς δὲ ϑοῶς ἀνὰ χεῖρα ταγύσσας 
ἀξίνην εὔχαλκον ἐπεπλήγει μετὰ νῶτα. 

Απροίαγί ἂὰ5 ἀο Α. νόὰὶ ϑ'ολοί. ωγ. Απάγ. 618. 5. Υγ6].- 

ΟΚΟΙ Κ. 217. 

ΨΠΠ. ᾿ Νέκυς δὲ. χαμαιστρώτους ἐπὶ ϑινός 

εὐρείης στιβάδος προύϑηχ᾽, αὐτοῖσι ϑαλεῖαν 
δαῖτα ποτήριώ τε στεφάγους τ᾽ ἐπὶ χρᾷσιν ἔϑηκεν. 

Αὐ ἄογ Α. Αἰδεπ. Χ ». 460. ὙΥΦΙοΟΙον 5. 223. 

ΙΧ. Νολοὶ. Επιν. ΟΥ. 988: Ὃ τὴν ᾿Ιλχμαιωνίδα γράψας 
τὸν ποιμένα προςαγαγόντα τὸ ποίμγιον τῷ ᾿“τρεῖ ἀνταπο- 
καλεῖ. ὙΥΦΙοΟΙκοΥ 5. 218. 



ὙΠ  ὐοδοι.. 

Ἐ γ) 
Χ, Πογοα. ΤΥ, 832: Ἔστι δὲ χαὲ ΨΑΤΟΘ (περὲ Ὕπερβο 

θέων εἰρημένα), εἰ δὴ τῷ ἐόντι γε “Ὅμηρος ταῦτα τὰ 
ἔπεα ἐποίησε. 

ΗΪοΥᾶμ 50}}1058 510]. πᾶο] ὙΥ Ο] ΟΚοΥ ἀΐϊ Φωκαΐς, ἀΐὸ 

δι ΤΠ πίον ἀο5. νοῦ Ρ]} ὅδ κυ οκρο γέ υυῖγὰ (υἱέ. 

ἤορι. Πεογοά. 1ὅ [ἴ. Υ6]. ὙγθΊ κεν 5. 2560 {., ἀδν ρἸδυθί, 

ἀϊε Φω καΐς 56] νοΐ Ὑαίοι]απάς ἀθ5 Πίομίοιβ θοπδηηΐ, υνΐο 

ἀΐς Ναυπαχτιχά (8. 208) --- ΔΡὲΓ ἀΐθβο γογηαπρ ἀπά 

γνὰ5 510}. ἀδίδυΐ οσυίπάοί, ἀϊοὸ Φωκαΐς 56ὶ ἀδββοῖθο Οδάϊολι 

εἰἱΐ ἀον Π͵]ινυάς σοννόβθη, ἰδύ βϑὴν ἀπβίοιοι. Θαρόρσοθη βίθ!] θη 

γΥΪ ἡ ΡΟΥΠ6. ΠἰοΥἷη ἀΐα 

ΥΙ. Πινυάς, 

415 ἄσγοῃ [ηΠ Δ] ἀἶθ ΕΥΟΡογαηο ἀογ Μ|Ιηγοιβίαάί Οὐ ὁπ 6- 

05. ἀϊπ0] Η ΟΥ̓Δ Π]Ὸ 5. 5011 Ὑγϑ ΒΟ οἰ] 10}. νοι μοί υνἱγά. 

ἮΙ ΚΟΥ. 256 Ἰ- 

Ι. Ραι8. Χ, 28: Ἔστι γὰρ δὴ ἐν τῇ ΠΠινυάδι ἐς Θησέα 

ἔχοντα καὶ Πειριϑοῦν' 

Ἔνϑ᾽ ἤτοι νέα μὲν νεχυάμβατον, ἣν ὃ γεραιός 

πορϑμεὺς ἦγε ΡΘΟΝ οὐκ ἔλλαβον ἔνδοϑεν δομου. 

ΘΙ Κ. 258 ἢ 

Π. 9.: Ἢ δὲ “Ομήρου ποίησις ἐς ᾿Οδυσσέα καὶ ἢ 

ΜΠινυάς τε καλουμένη καὶ οἱ Νόστοι (μνήμη γὰρ δὴ ἐν 

τούτοις χαὶ ἄδου καὶ τῶν ἐκεῖ δειμάτων ἐστίν) ἴσασιν 

οὐδένα Εὐρύγνομον δαίμονα. ΥΥ̓ ΘΊΟΚΟΥ Κ. 259 (ἢ 

Π|. ῥαυ5. ΙΧ. 4: “Ζέγεται δὲ καί, ὡς ἐν ἅδου δίκην 
δίδωσι ᾿ΔΙμφίονι, ὧν ἐς “Δητὼ καὶ τοὺς παῖδας καὶ αὐτὸς 

ἀπέῤῥιψε" κατὰ δὲ τὴν τιμωρίαν τοῦ ᾿ΑΙμφίονός ἔστι ποιή- 

σεως ΠΊἸινυάδος" ἔχει δὲ ἐς ᾿αΙμφίονα κοινῶς καὶ ἐς τὸν 

Θοῷχα Θάμυριν. ΥΥΦΙ]οΙκοΥ 5. 288. 

ΙΝ. Ραιιϑ. ΤΥ, 38: Πρύδιχος δὲ Θωχαεύς, εἰ δὴ τού- 

του τὰ ἐς τὴν Πῆιγυάδα ἔπη (Υ 6] οἸΙζοῦ 5. 254}, προς- 

κεῖσϑαι φησί Θαμύριδι ἐν ἅδου δίκην τοῦ ἐς τὰς Που- 
σας αὐχήματος. 



; ἈΠ ΥΡΎΘΗΝΗΝΝ 

ΥΠ|. Οὐἰχαλέας ἅλωσις. 

Π165 δάϊοιί ἀθεβ Κυθορην ]05. ἀὰβ απ γ 5185. δυβρο- 

ΒΟ 6 θΘη ᾿ὰ θ 6  50}}, νυγά γοὴ Οθηι. δέσοηι. ΤΥ, 2. ». 206 εἵ- 
γνγᾶμηΐί. Ραδιυβδηΐὰβ ΙΥ. 2: ΤῸ Εὐυρύτιον --- πόλις τὸ ἀρ- 

χαῖον ἣν χαὶ ἐχαλεῖτο Οἰχαλία: τῷ δὲ Εὐβοέων λόγῳ ΚΚρεώ.-. 

φυλὸος ἐν Ἡρακλείᾳ πεποίηχεν ὁμιολογοῦντα. Ἐπ᾿ Ξομοίποη ἀΐδ5 

γοΥβο άθπο Νιηθη {τ ἀᾶββοῖ θα ἀϑάϊομέ. Βοὶ ἄθὰ δολοί. Εωτ. 

Μεά. 2106 Βεῖββί ὁ5: Ζίδυμος δέ ἐναντιοῦται τούτῳ χαὲ 

παρατίϑεται τὰ Κρεωφύλον ἔχοντα οὕτως. ἨϊοΥ ἰδέ ἀΐθ 

Β66}16 ἀθ5. Κα. διιβ ΘΠ 6 ὴ ἀπἀ ἰπι ΕὈΙ ὁ πάθη βου οἰηΐ 65. ΒΟ ΟΥ, 

ἀδξ, νγὰβ ἔθη "1 ἀ γ πὶ ὸ5 σϑιῦγί, νοὴ Κα, δὰ βομοϊάθη. Ἐπη Ετὰρ-- 

πιθηΐ ἰπ ἀθὴ “οηι. Ερίνιοσ. θεῖ Οταηιο Αποοά. Ἱ }. 821: ᾽Εν τῇ 
Οἰχαλίας ἁλώσει, ἣ εἰς “Ὅμηρον ἀναφέρεται, ἐστὲ δὲ ΙΚρε- 

ὠφυλος ὃ ποιήσας" Ἣρακλῆς δ᾽ ἐστὲν ὃ λέγων πρὸς ᾿Ιόλην" 

Ὦ γύναι, ταῦτά τ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖσιν ὅρηαι. 

ὙἹΟΠΠοἰομ, ἢ6] πο γύγαι ἃὰ5 οὐ γάρ. Υρ]. Θά. ψΨ, 348. 

Εἰπο Π γάκΙθο οἶποβ Ἀπ θυ ΠΟΙ ΘΥἸΒο θη ΠΟ ἔοΥ5 ΡΌΒΟΒΙ ΘΝ Ετ-- 

νγἅππαης Βοῖμι δολοί. Αροί!. Πλοά. 1. 1351: Ὅτι δὲ Κιανοὲ 
ὅμηρα ἔδοσαν Ἣ ραχλεῖ καὶ ὦμοσαν μὴ λήξειν ζητοῦντες 

Ὕλαν χαὶ φοοντίδα ἔχουσι Τραχινίων διὰ τὸ ἐχεῖσε χατοι- 

κισϑῆναι ὑφ᾽ ἫἩραχλεῖ τοὺς ὁμηρεύσαντας Κιναίϑων ἱστο- 

ιρεῖ ἐν Ἡρακλείᾳ. ῷ, παηίρῃ. 

ὕεθογ ἀΐο ἀδάϊομίθ ἀθβ {γοϊβοιθη ΘρΘ ἢ  οἶβοβ ἴθ Κα ΚΙΟΒ 

βἰπά ννἱγ ἀσγοθ ἀπβο θα Αὐπλῖίσο θεῖ Ρμοίΐο 5. αἰθ οὶ 

σαΐ υπίογγομίοί. 

ΙΧ. Κύπρια.. 

γε]. Πεηγίονϑοη δ οαγηιηίδη5 Ομρτὶὶϊς (Παυηπῖας 1832), 

ΑΒΘ π 5. ἴῃ ΖΦ η5 ζῃγ}0. 1580. ΧΠΠ. 153. ἶἾ ἀπά Βοβοπάουϑ 

ὙΥΟΙΟΚΟΥ Ζοϊίβοιιν. {. ἀ. ΑἸ ογίῃνν. 1584 Νιο. 8 ἢ. 15. [{΄ 

Ρλοί.: ᾿Επιβάλλει τούτοις τὰ λεγόμενα Κύπρια “ ἐν βι- 

Ἢ Ρροΐ. ». 8319. Οἱ μὲν ταῦτα (τὰ Κὶ) εἰς Στασῖνον ἐναφέρουσεν 
Ἷ ᾿ - , - Ι - Ω Κύπριον, οἱ δὲ Ἡγησῖνον τὸν Σαλαμίγιον αὐτοῖς ἐπιγρά.-- 
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βλίοις φερόμενα ἕνδεκα" --- τὰ δὲ περιεχόμενά ἐστι ταῦτα. 

(Β. 1) Ζεὺς βουλεύεται μετὰ τῆς Θεμίδος περὲ τοῦ Τρωΐ- 

κοῦ πολεμοῦ ([).- 1)" παραγενομένη δὲ Ἔρις εὐωχουμένων 

τῶν ϑεῶν ἐν τοῖς Πηλέως γάμοις νεῖχος περὶ χάλλος ἐνγί- 

στησιν ᾿4ϑηνᾷ Ἥρᾳ καὶ ΑΙφροδίτῃ, αἱ πρὸς ᾿“λέξανδρον ἐν 

Ἴδῃ κατὰ ΖΙιὸς προςταγὴν ὑφ᾽ “Ἕρμου πρὸς τὴν χρίσιν ἄγονται 

(77. ΠΠ)" καὶ προχρίνει τὴν ̓ αἰφροδίτην ἐπαρϑεὶς τοῖς ᾿Ελέ- 
γης γάμοις ὃ ᾿Αλέξανδρος, ἔπειτα δὲ ᾿αφροδίτης ὑποϑε-: 

μένης ναυπηγεῖται, καὶ “Ἕλενος περὶ τῶν μελλόντων αὐτῷ 

προϑεσπίζει, καὶ ἡ ̓ Α. Αἰνείαν συμπλεῖν. αὐτῷ κελεύει, 

καὶ Κασσάνδρα περὶ τῶν μελλόντων προδηλοῖ, (Β. 2) ἐπι- 

βὰς δὲ τῇ Δακεδαιμονίᾳ ξενίζεται παρὼ τοῖς Τυνδαρίδαις 

(,.. ΠΙ---}) καὶ μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Σπάρτῃ παρὰ ἤῆενε- 

λάῳ, καὶ Ἑλένῃ παρὰ τὴν εὐωχίαν δίδωσι δῶρα ὁ ᾿“λέξαν.-- 

δρος. (Β. 8) καὶ μετὰ ταῦτα ΠΠ]ενέλαος εἰς Κρήτην ἐχπλεῖ 

κελεύσας τὴν “Ἑλένην τοῖς ξένοις τὰ ἐπιτήδεια παρέχειν, 

ἕως ἂν ἀπαλλαγῶσιν. ἐν τούτῳ δὲ ᾿ΑΙφροδίτη συνάγει τὴν 

“Ἑλένην τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ, χαὶ μετὰ τὴν μίξιν τὰ πλεῖστα 

χτήματα ἐνθέμενοι: νυχτὸς ἀποπλέουσιν. (Β. 4) χειμῶγα 

δὲ αὐτοῖς ἐφίστησιν Ἥρα, καὶ προςενεχϑεὶς Σιδῶνι ὁ 

᾿Αλέξανδρος αἱρεῖ τὴν πόλιν καὶ ἀποπλεύσας εἰς Ἴλίον γά- 

μους τῆς “Ἑλένης ἐπετέλεσεν ({γ 11). ἐν τούτῳ δὲ Κάστωρ 

μετὰ Πολυδεύχους τὰς Ἴδα χαὶ “υγχέως βοῦς ὑφαιρού-- 

μενοι ἐφωράϑησαν" καὶ Κάστωρ μὲν ὑπὸ τοῦ Ἴδα ἀγαι- 

ρεῖται, “υγκεὺς δὲ καὶ Ἴδας ὑπὸ Πολυδεύχους, καὶ Ζεὺς 

αὐτοῖς ἑτερήμερον νέμει τὴν ἀϑανασίαν ([γ. 1Πὴ. (Β, 6) 

καὶ μετὰ ταῦτα Ἶρις ἀπαγγέλλεται τῷ Μενελάῳ τὰ γεγο- 

γότα κατὰ τὸν οἶχον ([γ. 1Χ}᾽ ὁ δὲ παραγενόμενος περὲὴ 

ΣηὉ ἐπ᾿ Ἴλιον στρατείας βουλεύεται μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ, καὶ 

πρὸς Νέστορα παραγίνεται ΠΠ]ενέλαος. (Β. 6) Νέστωρ δὲ 

ἐν παρεχβάσει διηγεῖται, ὡς Ἐπωπεὺς φϑείρας τὴν “υ- 

"φουσιν, οἱ δὲ Ὅμηρον, δοῦναι δὲ ὑπὲρ ϑυγατρὸς Στασίνῳ 

χαὶ διὰ τὴν αὐτοῦ πατρίϑα. πεν τὸν πόνον ἐπικληϑῆναι. 

ἀλλ᾽ οὐ τίϑεται (Πρόκλος) ταύτῃ τῇ αἰτίᾳ: μηδὲ γὰρ Κύπρια 

: προπαροξυτόνως ἐπιγράφεσϑαι τὰ ΠΡΟΜ, 5. ΜΕΙΟΚΟΥ 

ΚυκΙ. 5. 300 ἢ 



- ὙΠ 9},. Ὁ... 

κούργου " ϑυγατέρα ἐξεπορϑήϑη, καὶ τὰ περὶ Οἰδίπουν 

καὶ τὴν ἩΙραχλέους μανίαν καὶ περὲ Θησέα καὶ ᾿ἡριάδνην. 
(Β. 1) ἔπειτα ἀναχϑέντες Τευϑρανίᾳ προσίσχουσι και ταῦύ- 

Ψγ. Ὕ - : Ὕ ΄ 

την ὡς Ἶλιον ἐπόρϑουν. Τήλεφος δὲ ἐκ βοηϑείας Θέρσαν- 

δρόν τε τὸν Πολυνείχους χτείνει καὶ αὐτὸς ὑπὸ ᾿“Ιχιλλέως 

τιτρώσχεται. ἀποπλέουσι δὲ αὐτοῖς ἐκ τῆς ΠΙυσίας χειμὼν 

ἐπιπίπτει, χαὶ διασχεδάννυνται" ᾿Αχιλλεὺς δὲ Σχύρῳ προ- 

σχὼν γαμεῖ τὴν “Ζυχομήδους ϑυγατέρα Ζσηϊδάμειαν (ἔν. Χ). 
ΕΣ - κι , , Ρ᾽ 

ἔπειτα Τήλεφον χατὰ μαντείαν παραγενόμενον εἰς ““ἴργος 

ἰᾶται ᾿ΔΙχιλλεὺς ὡς ἡγεμόνα τοῦ ἐπ᾽ ἴλίου πλοῦ. (Β. 8) 

καὶ τὸ δεύτερον ἡϑροισμένου τοῦ στόλου ἐν “υὐλίδι ᾿41γα- 

μέμνων ἐπὶ ϑήρας βαλὼν ἔλαφον ὑπερβάλλειν ἔφησε καὲ 
" ΡΩ ,᾿ Ἂ «ς ᾿ ΕῚ ͵ ᾿ ι - 

τὴν “ἴρτεμιν" μηγίσασα δὲ ἡ ϑεὸς ἐπέσχεν αὐτοὺς τοῦ 

πλοῦ χειμῶνας ἐπιπέμπουσα" Κάλχαντος δὲ εἰπόντος τὴν 

τῆς ϑεοῦ μῆνιν χαὶ Ἰφιγένειαν κελεύσαντος ϑύειν τῇ 

᾿Αρτεμίδι ὡς ἐπὶ γάμον αὐτὴν ““χιλλεῖ μεταπεμψάμεγοε 
- » ν ν᾽ γε «-- 

ϑύειν ἐπιχειροῦσιν: “Αἴρτεμις δὲ αὐτὴν ἐξαρπάξασα εἰς 

Ταύρους μεταχομίζει χαὶ ἀϑάνατον ποιεῖ ἔλαφον δὲ ἀντὲ 

τῆς κύρης παρίστησι τῷ βωμῷ (τ. ΧΙ, ΧΠ). (Β. 9) ἔπειτα 

καταπλέουσιν εἰς Τένεδον χαὶ εὐωχουμένων αὐτῶν Φιλοχ- 
Π « ᾽ ΄σς - Ἂ , , ν᾿ ᾿ ] , 

τήτης ὑφ᾽ ὑδρου πληγεὶς διὰ τὴν δυςοσμίαν ἐν “ήμνῳ 
’ ΣᾺ " ἔχ ) ᾿ Ω 

χατελείφϑη, καὶ χιλλευς ὕστερον χληϑεὶς διαφέρεται 

πρὸς ᾿“γαμέμνονα ([τ. ΧΙ). ἔπειτα ἀποβαίνοντας αὐτοὺς 
Ὕ " Κγχ.- » « - ᾿ ᾿ » 

εἰς ἴλιον εἰργουσιν οἱ Τρῶες, καὶ ϑνήσχει Πρωτεσίλαος 
σ΄ 27) ; ; ᾿ 

ὑφ᾽ Ἕκτορος (τ. ΧΙΥ). ἔπειτα ᾿ΑΙχιλλεὺς αὐτοὺς τρέπεται 

ἀνελὼν Κύχνον τὸν Ποσειδῶνος. καὶ τοὺς γνεχροὺς ἄγαι- 

ροῦνται καὶ διαπρεσβεύονται πρὸς τοὺς Τρῶας τὴν Ἑλένην 

καὶ τὰ χτήματα ἀπαιτοῦντες" ὡς δὲ-οὐχ ὑπήκουσαν ἐχεῖνοι, 

ἐνταῦϑα δὴ ἐχεῖνοι τειχομαχοῦσιν. (Β. 10) ἔπειτα τὴν 

χώραν ἐπεξελϑόντες πορϑοῦσι καὶ τὰς περιοίχους πόλεις, 
» , - ᾿ , ᾿ -Ύ“, ᾿ 

καὶ μετὰ ταῦτα ᾿Αἰχιλλεὺς Ἑλένην ἐπιϑυμεῖ ϑεάσασϑαι, 
᾿ , Ε] Ἁ ᾿] , υ ν᾿ ᾽ ν ἢ Ἁ ᾿ 

καὶ συνήγαγον αὐτοὺς εἰς τὸ αὐτὸ ᾿Ἰφροδίτη καὶ Θέτις" 
2. ᾿ «ὦ ς " ᾽ " 

εἰτα ἀπογνγοστεῖν ὡρμημένους τοὺς ᾿ΑΙχαιοὺς ᾿“ΙΪχιλλεὺς κα- 
ἕ ᾿Ξ » Ὑ , ᾿ Ὕ , ᾿ ᾿ " 

τέχει" χάπειτα ἀπελαυνει τὰς Αἰνείου βύας καὶ “υρνησον 

Ἢ ΝΙίομέ ἵπ «ΠΤ ύχου τὰ ἅπάετη, υὑἷὸ ἴμπ βρᾶξζου ἀΐεὲ ϑ'ασο ποηπΐ. 

ΥΕΙΟΚΟΙ Κι, 42. 



καὶ Πήδασον πορϑεῖ ([". ΧΥ) καὶ συχνὰς τῶν περιοικίδων 

πολέων καὶ Τρωΐλον φονεύει, “Πυχάονα τε Πάτροχλος εἰς 

“Ἵἤμνον ἀγαγὼν ἀπεμιπολᾷ" καὶ ἐκ τῶν λαφύρων ᾿“Ιχιλλεὺς 

μὲν τὴν Βρισηΐδα γέρας λαμβάνει, Χρυσηΐδα δὲ ᾿“γαμέμ- 
γων. (Β. 11} ἔπειτα ἔστι Παλαμήδους ϑάνατος ([ν". ΧΥ͂Ι, 

ΧΥΤΙ, ΧΥΠΠ) καὶ Ζιὸς βουλή, ὅπως ἐπικουφίσει τοὺς Τρῶας 

᾿Αχιλλέα τῆς συμμαχίας τῆς “Ἑλληνικῆς ἀποστήσας, χαὶ 

κατάλογος τῶν τοῖς Τρωσὶ συμμαχησάντων. 

1. δολοὶ. Ποιι. 1|. α, 4: Ἢ δὲ ἱστορία παρὰ Στασίγῳ 
τῷ τὰ Κύπρια πεποιηκότι εἰπόντι οὕτως" 

Ἣν, ὅτε μύρια φύλα κατὰ χϑόνα πλαζόμενα.. 

: . . ᾿ βαρυστέργου πλάτος αἴης. 

ξεὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε καὶ ἐν πυκιναῖς πραπίδεσσι 

σύνϑετο κουφίσαι ἀνθρώπων παμβώτορα γαῖαν 

διπίσας πολέμου μεγάλην ἔριν ᾿Ιλιαχοῖο, 

ὕφρα κενώσειεν ϑανάτῳ βάρος" οἱ δ᾽ ἐνὲ Τροΐῃ 

ἥρωες χτείνοντο, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή. 
). ΝΙΟ οοη5ἷ5. θεοὶ σγμΐ. [αηῖρ. Ν, 2. 104 Πιαΐ νοῦ 

πλαζόμενα ποὺ λαγνήμενα. απηϊομίδομο οίβαονθ Μοὶ 

ὙγΟΙοΙτον 5. 26 ΝΟ χϑόνα {6} ννὸ!}! δῖαν ππά εἴη 

αεη., ννὶο βροτῶν, ἀνθρώπων, ἀνδρῶν, κὰ φῦλα. ἴμαγ ὅ΄ΔΟΠ|16 

νρ]. ϑολοί. Πμγ. ΟΥ. 1636. 

1. Αἰἤοη. ΧΥ͂ ρ. 682: ᾿ἀνϑῶν δὲ στεφανωτιχῶν μέμ- 

γηται ὃ μὲν τὰ Κύπρια ἔπη πεποιηκὼς Ἡγησίας: ἡ Σταοσοῖ- 

γος. --- λέγει δ᾽ οὖν ὅστις ἐστὶν ὁ ποιήσας αὐτὰ ὃν τῷ ταὶ 

(Ἰἰὸ5 τῷ αὙ οὑτωσί" 
Εἵματα μὲν χροίας τότε αἱ Χαριτές τε καὶ Ὧραι 

ποίησαν καὶ ἔβαψαν ἐν ἄνϑεσιν εἰαρινοῖσιν, 

οἷα φέρουσ᾽ ὧραι, ἔν τε χρόκῳ ἔν 8’ ὑακίγϑῳ 

ἔν τε ἴῳ ϑαλέϑοντι ῥόδου τ' ἐνὲ ἀνϑεὶ καλῷ, 

ἡδεῖ νεχταρέῳ ἔν τ᾽ ἀιβροσίαις καλύκεσσιν 

ἄνθεσι ναρκίσσου καλλίῤῥου" τοῖ᾽ ᾿αΙφροδίτη 

ὥραις παντοίαις τεϑυωμένα εἵματα ἕστο. 

Ὑ. 4 τε [. τ᾽ υπάὰ Υ͂. 6 οιποπαϊεί μἱῤ ΜΝ οἴ πο Ἰτο β(. χαλλιβδόου 

δοία (δίοια). 8. ὙΥΘΙ ΟἸκοΥ 5. 31 {. 

ΠΠ. Αἰἤφη. (. 1.: Οὗτος ὁ ποιητὴς καὶτὴν τῶν στεφάνων 

χρῆσιν εἰδὼς φαίνεται, δι’ ὧν λέγει" 



σή; 13 ἈΞ 

τι θεὲ σὺν ἀμφιπόλοισι φιλομμειδὴς ᾿αΙ φροδίτη 

πλεξαμένη στεφάνους εὐωδέας ἄνϑεα γαίης 

ἄν χεφαλαῖσιν ἔϑεντο ϑεαὲὶ λιπαροχρήδεμναι 

Νύμφαι χαὶ Χάριτες, ἅμα δὴ χρυσῆ ᾿Αἰφροδίτη, 

καλὸν ἀειδούσαι κατ᾿ ὅρος πολυπίδακος ἼΪ]δης. 

5. ὙΥΘΙΟΚΟΥ 5. 36. 
ΙΝ. ΟἸονι. οοἠοτί. αὐ φεπί. ρ. 26: Ὃ τὰ Κυπριαχὰ 

ποιήματα γράψας" 

Κάστωρ ϑνητὸς ἔην, ϑανάτου δὲ οἱ αἶσα πέπρωται, 

αὐτὰρ ὅγ᾽ ἀθάνατος Πολυδεύχης ὄζος “Ζρφηος. 

γ. Αελθη. Υ1Π|}. 336 0.: Ὁ τὰ Κύπρια ποιήσας ἔπη --" 

Τοῖς δὲ μετὰ τριτάτην Ἑλένην τέχε ϑαῦμα βροτοῖσι, 

τήν ποτε χαλλίχομος Νέμεσις φιλότητι μιγεῖσα 

Ζηνὶ ϑεῶν βασιλὴϊ τέχεν χρατερῆς ὑπ’ ἀνάγκης" 

φεῦγε γάρ, οὐδ᾽ ἔϑελεν μιχϑήμεναι ἐν φιλότητι 

πατρὶ Ζιὶ Κρονίωνι" ἐτείρετο γὰρ φρένας αἰδοῖ 

καὶ νεμέσει" χατὰ γῆν τε χαὶ ἀτρύγετον μέλαν ὕδωρ 

φεῦγεν, Ζεὺς δ᾽ ἐδίωχε λαβεῖν δ᾽ ἐλιλαίετο ϑυμῷ" 

ἄλλοτε μὲν κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης 

ἰἐχϑυὶϊ εἰδομένη πόντον πολὺν ἐξορύϑυνεν, 

ἄλλοτ᾽ ἀν’ ὠκεανὸν ποταμὸν χαὶ πείρατα γαίης, 

ἄλλοτ᾽ ἀν᾽ ἤπειρον πολυβώλακα" γίγνετο δ᾽ αἰεί 

ϑηρί), ὅσ᾽ ἤπειρος αἰνὰ τρέφει, ὕφρα φύγοι νιν. 

5. γΔΙΟΚοΥ Κ΄. 30---36. 
ΥΙ. Ραμϑβ. Π|. 16: Πλησίον δὲ “Ιλαείρας καὶ (Φοίβης 

ἐστὲν ἱερόν" ὃ ποιήσας τὰ ἔπη Κύπρια ϑυγατέρας αὐτὰς 

᾿πόλλωνός φησιν εἶναι 8ϑῖδ 5ἰπά ἀΐὸ (μια πποῦ. ἀογ 
Τυηάαινάοη. ὙΦ] κου 5. 39. 

Υ11. Πεογοί. 11. 111: Ἐν μὲν γὰρ τοῖσι Ἰζυπρίοισι εἴρη- 
ται, ὡς τριταῖος ἐκ Σπάρτης ᾿“λέξανδρος ἀπίχετο ἐς τὸ 

Ἴλιον ἄγων τὴν Ἑλένην εὐαέϊ τε πνεύματι γρησάμενος καὶ 

ϑαλάσσῃ λείη. Ἐγϊοάἀοιηᾶ πη ἀππὶ Νέγαν. ΓΤ }. 336. δυο υμι- 

Β0η8. ἀγοὶ Ὑογβο ΒΟΥ βίη, ὙΥΘΙΟΚΟΥ Κ΄. 39 

ὙΠ]. Τικείχος ΤΙ οορὴγ. 511 ἀπά Νολοί. Ρὶπά. Μόν. Χ, 
114 {ἀπ γθη ἃη: 

Αἰψα δὲ “υγκεύς 

Τηὔγετον προςέβαινε ποσὶν ταχέεσσι πεποιϑώς, 

᾿ 



Ν᾽ ὃ: 

ἀχρότατον δ᾽ ἀναβὰς διεδέρκετο νῆσον ἅπασαν 
Τανταλίδου Πέλοπος, τάχα δ᾽ εἰσιδὲ κύδιμος ἥρως 

δεινοῖς ὀφθαλμοῖσιν ἔσω δρυὸς ἄμφω κοίλης 

Κάστορα 9’ ἱππόδαμον καὶ ἀεϑλοφόρον Πολυδεύκχεα. 

5. Ὑγ ΘΙ ΟΚΚοΥ Κ΄. 41. ' 
ΙΧ. Αἰλθη. Π| Ὁ. 134, διΐά. ν. οἶνος ὑπὰ με. Θά. 

». 1023: 

Οὐνόν τοι, ΠΠενέλαε, ϑεοὶ ποίησαν ἄριστον 
ΓΑ 

ϑνητοῖς ἀνθρώποισι ἀποσκεδάσαι μελεδῶνγας. 

γγονίε ἀεβ Νοϑίοι. Ὑγε] οκοὺ 5. 41 “ἢ, 
Χ, Ραμδ. Χ, 26: Τὰ δὲ Κυπρια ἔπη φησὶν ὑπὸ “1υ- 

κομήδους μὲν Πύυῤῥον, Νεοπτόλεμον δὲ ὄνομα ὑπὸ Φοίνικος 

αὐτῷ τεθῆναι, ὅτι ᾿Αχιλλεὺς ἡλικίᾳ ἔτι νέος πολεμεῖν 

ἤρξατο. 

ΧΙ. ϑολοῖ. δορῆ. Εἰ. 152: Ἢ Ὁμήρῳ ἀκολουϑεῖ εἰρη-. 
κότι τρεῖς τὰς ϑυγατέρας τοῦ ᾿“γαμέμγονος ἢ ὡς ὃ τὰ 

Ιύπρια τέσσαράς φησιν. , 

ΧΙ. Ριίΐη. ΠΗ. Ν. ΧΧΧΥ, 86: 4ροϊϊες5 βεοῖξ εἱ )ῖαπαπηι 
δαογὶ οαπίϊμηι υἱγσίπμηι οἤοτο, ηισίαηι, φμΐδμ8 οἱοὶθ 86 Ποπιογὶ 

φογϑ5 υἱάἀοίμγ ἰώ ἵρδιῶη ἀδϑδογίθοπίϊδ. Αὐΐ ἀϊο Καὶ. Βοδοθθη 

νοι γ ] ον ΚυμΙ. 5. 309 1. 

ΧΙΠΠ. ΗΟ δορ οίγοπηο ἰοἰσοπάθς ἁυνοὶ οῦβα δυΐ 

εἰποῖι ῬΑΡΥΓΟΒ. (οἰπθ Νάημιθη ἀ65. ΠΙομ 615) : 
Οὐκ ἐφάμην ᾿ΑΙχιλῆϊ χολώσειν ἄλκιμον ἤτορ 

ὧδε μάλ᾽ ἐκπάγλως, ἐπειὴ μάλα μοι φίλος ἦεν. 

5. Βοπηοίάονη »Εταρηι. ρσυίθοι. ὨΙΟμίοΥ 5. οἰπθιη ῬΔΡΥ -- 

ΓΗ͂. δυο, 

ΧΙΥ. Ραμδβ. ΤΥ, 2: Ὁ δὲ τὰ ἔπη ποιήσας τὰ Κύπρια 

Πρωτεσιλάου φησίν, ὅς, ὅτε κατὰ Τρῳάδα ἔσχον Ἕλληνες, 
ἀποβῆναι πρῶτος ἐτόλμησε, Πρωτεσιλάου τούτου τὴν γυ- 

ναῖχα Πολυδώραν μὲν τὸ ὄνομα ϑυγατέρα δὲ Μελεάγρου 

φησὶν εἶναι τοῦ Οἰνέως. Ὦϊε 85.6116 ἅδμιπ!10}ν ἀον ἴῃ ἀογ ΠἰὰΒ 

εν, 411 [ἢ ' 

ΧΥ. δολοῖ. Πσοηι. 1]. π, δ1: πόλιν εὐτείχεα" τὴν Πή- 
δασον οἱ τῶν Κυπρίων ποιηταί, αὐτὸς δὲ “υρνησόν. ΥΒΕ]. 

1. β, 692. [πα ἄδθῃ Κυρηδξι νὰ Βιυϊβοὶβ τὰ ΡοάδΒο5 

δοίδηρο ΦΌΠΟΠΙΠΙΘ ἢ ννο θη. 



οἱ Ἀ. «ὦ 

ΧΥΙ. Ογαπιον Απεοά. 1 ». 211: Ἔν δὲ τῇ Παλαμη δείᾳ 

τῆς Ὑμνοῦς (μεμνῆσθαι --- πᾶ! οι αἷβ Μυδο, ννῖθ ἰπ ἀδὺ 

Πίαβ ϑέα, ἴῃ ἀον Θέάγεβοο Π͵]οῦσα). Παλαμηδεία Ὠΐο55 0 }} 

ον Ἰοἰδίς ἀἀδβαηρ ἐθ Κυρτγίθη. Υ8]. ἡ] οκοΥ Κυκίοβ. 5. 

459. Βομ ποϊάονν ἴῃ 5... 156 “ἢ, 

ΧΥΠ. Ραιϑβ. Χ. 31: Παλαμήδην δὲ ἀποπνιγῆναι προ-- 

ελϑόντα ἐπὶ ἰχϑύων ϑήραν, ΖΙιομήδην δὲ τὸν ἀποχτείναντα 

εἶναι χαὶ Ὀδυσσέα ἐπιλεξάμενος ἐν ἔπεσιν οἶδα τοῖς Κυ- 

πρίοις. Ἶ 

ΧΥΠΠ. Απ Ἐπάς ἀθ5 (ἀδάϊομέβ. Βείπι Τοάθ ἀδ5 Ῥαϊαπιθάθβ 

οὐβομοίποη ἀΐϊὸ Θοποίγορ η, ἀοίοη ἀΐε Κυργίθη πδοῖ 7 χοίσοβ 

Τ]χοορὴγ. ὅτ0 Ἐγννἄμπαηρ {παΐθη. Νδοὶ 7) είς. ἀδ5. 581 Ποία 
Ραϊδιηιθ άθβ ἐΐϊε θΘοποίγοροι ἂι5  6]05 ἃν, 5 ἀΐε ατίε- 

Οἴθη νοὴ Ἠπησοῦ [ἰὴ ἀπἀ4 ἀΐοόδο πᾶμγίθη β'θ. ὙΠ] 10 ἢ 

(δάξοίε ἀθη Ρ. Ὁ ἀγββθιβ δὰὶβ Εἰ ογβαοί. 9. ὙΥΦΙ ΟΚΟΥ ἴῃ 

Ἠφοκοῦῖβ Αππαΐίθρη ἀθγ Ἠδεκαπάς Β. 23 Κ. 39 {. {ΡΥ ἀδβ 

ἄθ ΤΙ ρΡ᾿05. σορορθοπο Ούάκοὶ ἴῃ Βείγοιϊ βείμου Ἠρι]υηρ; 

Γ τς Ἦν τ ἢ Ὁ 
ΧΙΧ. Νολοί. 1. π, 110: Χείρων δὲ μελίαν εὐϑαλῆ 

(χατὰ τὸν Πηλέως καὶ Θετίδος γάμον) τεμὼν εἰς δόρυ 

παρέσχεν" φασὲ μὲν ᾿“ϑηνᾶν ξέσαι αὐτὸ, “Ἤφαιστον δὲ 

χκατασχευάσαι" τούτῳ δὲ τῷ δόρατι καὶ Πηλεὺς ἐν ταῖς 

μάχαις ἠρίστευσεν καὶ μετὰ ταῦτα ᾿“Ιχιλλεύς" ἢ ἱστορία 

᾿ παρὰ τῷ τὰ Κύπρια ποιήσαντι. Ὥϊοξκοε Εν ἅμπαπρ σΌΞΟΙΔἢ 

γῸ}] θεῖ ἀογ Βοβοθγοῖ απο ἀ6γ [μη ἀδβ Α ΟΠ] (1. τ, 390). 

ΧΧ, Ραμβ. Χ, 26: “έσχεως δὲ καὶ ὃ ποιήσας ἔπη τὰ 

Κύπρια διδόασιν Εὐρυδίχην γυναῖχα Αἰνείᾳ. 

ΧΧΙ. δέεοῦ. δοοὶ. 41 (οἴποὸ Νάμημιθη ἀθ5 Ὠἰομίοτβ πὰ ἀ65 
(δά! 65), Ῥίαί. Ἐκμίλμῳρῆτ. ρ. 12: 

Ζῆνα δὲ τόν 8’ ἔρξαντα καὶ ὃς τάδε πάντ᾽ ἐφύτευσεν 

οὐκ ἐθέλεις εἰπεῖν" ἵνα γὰρ δέος, ἔνϑα χαὶ αἰδώς. 

γε]. Ριμί. Οἰδοηι. 9. δίιοὺῦ. μαΐ τὸν ἡέξ, ΥὙγο] κὸν 5. 121 Γ᾿ 

ΧΧΠ. Πονοάϊαη. περὶ μονήρους λέξεως ». 9: Καὶ ἡ 
γῆσος (Σαρπηδών) ἰδίως ἐν ὠχεανῷ Γοργόνων οἰκητήριον 

οὖσα, ὡς ὁ τὰ Κύπρια φησί 
Τῷ δ᾽ ὑποχυσσαμένη τέκε Γόργονας αἰνὰ πέλωρα, 



μος ἡ Ἐς 

καὶ Σαρπηδόνα ναῖον ἐπ᾿ ὠκεάγῷ βαϑυδίνῃ 

γῆσον πετρήεσσαν. 

Ὀϊὸ Ἠάβοιν. δεινά υὑπὰ ἢ νοῦ γῆσον. 

ΧΧΙΠ. Οἷἰδηι. ϑδέγοηι. ΥἿ . 141: Πάλιν Στασίνου 

ποιήσαντος". 

Νήπιος, ὃς πατέρα κτείνων παῖδας καταλείπει. 

ὙγΟΙ οἸκοΥ (ϑομυ δεῖ. 1531 5. 1211 [Ὁ ἰθὺ αἱ Καὶ Υγ. Μ «116 Γ 

ἄρῃ Ὑοῖρ ἄθ ΑὐἸκί ἢ 95. ἰπῃ ἄδββθη ᾿Ιλίου πέρσις ΟΥ̓ 56 ν ουΐ 

ρΡαβϑί. ἘμάΠ|0} βολίομί Ὑγ 6] ΟἸκδΥ οἄρον ἀΐο συίθοι. '"Υα κου. 

1,124 δυί ἀϊο Καὶ. ποοῖι ἀΐο ΥΥ οὐἵο ἀὸβ ϑολοί. 1{. ὦ, 2δ1: Π| διπλῆ, 
ὅτι ἐχ τοῦ ἐρῆσϑαι ἱπποχάρμην τὸν Τρωΐλον οἱ νεώτεροι 

(81. Ποηι. εἰ. ἀ. [ίγψκι. 5. 56) ἐφ᾽ ἵππου διωχκόμεγον αὐτὸν 

ὑποτίϑενται.. 

Αὐἱ ἀΐο Κυπρια [ο]σία ποῖ ΡΙοὐΐο5 ἀϊὸ 1λεάς ἀπά ἀαγδυΐ 

ἰὼ ἔχ Βιυιομοῦι 465 ΑΥὐΚΕΪΠῸΒ 

ἈΠ Ἶν ϑιε σοῖ ς: 

(Β. 1ὴ ᾿Δμαζὼν Πενϑεσίλεια παραγίνεται Τρωσὲ συμ- 
, ,ὕ᾿ ἈΝ , - .Ν Ν 7 εἶ 

μαχήσουσα ᾿“Αρεως μὲν ϑυγατήρ Θρᾷσσα δὲ τὸ γένος, χαὶ 

χτείνει αὐτὴν ἀριστεύουσαν ᾿Αἰχιλλεύς, οἱ δὲ Τρῶες αὐτὴν 
θάπτουσι. καὶ ᾿ΑΙχιλλεὺς Θερσίτην ἀγαιρεῖ λοιδορηῦ εἰς 

πρὸς αὐτοῦ καὶ ὀνειδισϑεὶς τὸν ἐπὶ τῇ ΠΕενϑεσιλείᾳ λεγό-- 

μενον ἔρωτα" καὶ ἐκ τούτου στάσις γίνεται τοῖς ᾿“ἰχαιοῖς 
᾿Ὶ μή ᾽ 4 ᾿ ἊΝ - 2 Ὰ Ὕ 

περὶ τοῦ Θερσίτου φόγου. μετα δὲ ταῦτα ᾿“χιλλευς εἰς 

“έσβον πλεῖ καὶ ϑύσας ᾿ΑΙπόλλωνι καὶ Αρτεμίδι καὶ “ητοῖ 

χαϑαίρεται τοῦ φύνου ὑπ’ Ὀδυσσέως. (Β. 2) “ΠΠέμνων δὲ 

ὁ ᾿Ηοῦς υἱὸς ἔχων ἠφαιστόύτευχτον πανοπλίαν παραγίνεται. 

τοῖς Τρωσὶ βοηϑήσων. καὶ Θέτις τῷ παιδὲ τὸ κατὰ τὸν 

ἸΠέμνονα προλέγει, καὶ συμβουλῆς γενομένης ᾿Αἰντίλοχος 
Ἁ ’ - Ρ " , Υ̓͂ 

ὑπὸ ΠΠέμνονος ἀναιρεῖται, ἔπειτα ᾿Ζἰχιλλευς Π]έμνονα χτει- 
Ἁ , ἈΝ ΦῚ ᾿ ᾿Ὶ , ᾿Ἄ Υ Ἄ ᾿φ 

γει" καὶ τούτῳ μὲν Πὼς παρὰ Ζιὸς αἰτησαμένη αϑανασίαν 

δίδωσι. (Β. 8) τρεψάμενος δ᾽ ᾿“ἰχιλλεὺς τοὺς Τρῶας καὲ 

εἰς τὴν (πόλιν (610 εἰςπεσὼν ὑπὸ ΠΙαρίδος ἀναιρεῖται χκαὲ 
2 ΝᾺ ᾿ ᾿ -»" ͵ ͵ ἢ " 

᾿Απόλλωνος, καὶ περὲ τοῦ πτώματος γενομένης ἰσχυράς 
" » ᾿ ͵ δ. ΕΝ ᾿ - “:: ὃ ΄ 

μάχης Δτας ἀνελόμενος ἐπε τας ναὺς χομίξει υσσέως 
7 , "Ὁ ͵ γ], 2 , , , 

ἀπομαχομένου τοῖς Τρωσίν" ἔπειτα ᾿Αντίλοχόν τὲ ϑαπτουσι 



Ἔν ΨῚ ᾿ Ξ-- 

᾿ χαὶ τὸν νεχρὸν τοῦ ᾿Αχιλλέως προτίϑενται. (Β. 4) καὲ Θέτις 

ἀφικομένη σὺν Ἰούσαις καὶ ταῖς ἀδελφαῖς ϑρηνεῖ τὸν 

παῖδα: χαὶ μετὰ ταῦτα ἐκ τῆς πυρᾶς ἡ Θέτις ἀναρπάσασα 

τὸν παῖδα εἰς τὴν “ευχὴν νῆσον διαχομίζει" οἱ δὲ ᾿“Ιχαιοὲ 

τὸν τάφον χώσαντες ἀγῶνα τιϑέασι. (Β. ὅ) καὶ περὲ τῶν 

»χιλλέως ὅπλων στάσις ἐμπίπτει. 

Ι. θομ Απίαπσ ἀοθβ (δαϊοϊίος. Β]Πἀθίθπ ν0}}} ἀΐε Βεϊάθῃ 

γεῖβο, ἀΐθ ἰπ εἰπίσοι ἄξονι. ἂμ ΒΟΉ] 556 ἀ6γ ΠΙὰ5 βίοι πάθη: 

Ἃς οἵγ᾽ ἀμφίεπον τάφον Ἕχτορος, ἦλϑε δ᾽ ᾿Αμαζῶν 

"άρηος ϑυγατὴρ μεγαλήτορος ἀνδροφόνοιο. 

5, ὙΥΘΙΟΚΟΥ Κ. 213 ἢ, 
Π. δοίοὶ. Ρὶπά. [Ι6ἰΐηι. ΤΥ, ὅ8: Ὁ γὰρ τὴν «ἰϑιοπίδα 

᾿ " ᾿ Ρ ᾿ ᾿ 7 « κ »- . 

γράφων περὶ τὸν οὀρϑρον φησὶ τὸν «Ατϊαντα ἑξαυτον ἀνελεῖν. 

Ἐξ (ο]σία ἰῃ 4 Βύομουη ἀδβ 650} 65 

ΧΙ. Ἰλιὰς μικρά. 

(Β. 1) Ἢ τῶν ὅπλων χρίσις γίνεται καὶ ᾽Οδυσσεὺς 
μετὰ βούλησιν ᾿ϑηνᾶς λαμβάνει, Αἴας δὲ ἐμμανὴς γενό- 

μενος τήν τε λείαν τῶν ᾿“Ιχαιῶν λυμαίνεται χαὲ ἑαυτὸν 

ἀναιρεῖται ([γ. 1---ἸΥ}. μετὰ ταῦτα Ὀδυσσεὺς λοχήσας 

Ἕλενον λαμβάνει, καὶ χρήσαντος περὲ τῆς ἁλώσεως τούτου 

“ιομήδης ἐκ “ήμνου Φιλοχτήτην ἀνάγει" ἰαϑεὶς δὲ οὗτος 

ὑπὸ ῆαχάονος καὶ μονομαχήσας ᾿Αλεξάνδρῳ κτείνει" καὶ 

τὸν νεχρὸν ὑπὸ εγνελάου χαταιχισϑέντα ἀνελόμενοι ϑάπ- 

τουσιν οἱ Τρῶες. (Β. 2) μετὰ δὲ ταῦτα ΖΙηΐφοβος ᾿Ἐλένην 

γαμεῖ, καὶ Νεοπτόλεμον Ὀδυσσεὺς ἐκ Σχύρου ἀγαγὼν τὰ 

ὕπλα δίδωσι τὰ τοῦ πατρός, καὶ ᾿Ιχιλλεὺς αὐτῷ φαντάζε- 

ται. Εὐρύπυλος δὲ ὁ Τηλέφου ἐπίχουρος τοῖς Τρωσὶ πα- 

᾿ραγίνεται ([γ. Νὴ, καὲ ἀριστεύοντα αὐτὸν ἀποχτείνει Νὲε- 

οπτύλεμος, (Β. 37) χαὲὶ οἱ Τρῶες πολιοοχοῦνται" καὶ Ἐπειὸς 

κατ᾽ ᾿Ιϑηνᾶς προαίρεσιν τὸν δούρειον ἵππον κατασχευάζει" 

Ὀδυσσεὺς δὲ αἰκισάμενος ἑαυτὸν χατάσχοπος εἰς Ἴλιον 

παραγίγνεται καὶ ἀναγνωρισϑεὶς ὑφ᾽ Ἑλένης περὲ τῆς ἁλώ- 

σεως τῆς πόλεως συντίϑεται χτείνας τὲ τίνας τῶν Τρώων 

3 



ἐπὶ τὰς ναῦς ἀφικνεῖται" καὶ μετὰ ταῦτα σὺν Ζιομήδει 

τὸ Παλλάδιον ἐκκομίζει ἐκ τῆς ᾿Ιλίου. (Β. 4) ἔπειτα εἰς 

τὸν δούρειον ἵππον τοὺς ἀρίστους ἐμβιβάσαντες τάς τε 

σκηνὰς καταφλέξαντες οἱ λοιποὲ τῶν Ἑλλήνων εἰς Τένεδον 

ἀνάγονται" οἱ δὲ Ἰρῶες τῶν κακῶν ὑπολαβόντες ἀπαλ- 

λάχϑαι τὸν τε δούρειον ἵππον εἰς τὴν πόλιν" εἰςδέχονται 

διελόντες μέρος τι τοῦ τείχους χαὶ εὐωχοῦνται ὡς γενι- 

κηκότες τοὺς Ἕλληνας ([,. Υ1---Χ]}). ΥΥομρ᾽ [γ ἄθῃ [πη-- 

μα} ἰδέ δῦ ἀϊΐθ βοπάουραν. σοπαρ Ὀαβίμ 66. 5.616 Α4γ151." 

Ῥοοί. 38. χὸ σιοβαρί υυνῖγὰ, ἂυ8 ἀογ Ἴ. μ. ποιεῖται πλέον ὀχτὼ 

(τραγῳδίαι) οἷον ὅπλων χρίσις (ϑιλοχτήτης Νεοπτόλεμος 

Εὐρύπυλος πτωχεία “άκαιναι Ἰλίου πέρσις καὶ ἀπόπλους 

καὶ Σίνων καὶ Τρῳάδες. 85. 6] ΟἸκ ΟΥ̓ πὰ ἀἴοδοη ϑ άοκοη 65 ϑορῆ. 

Ι. πη ἀδν πεοιοάοί. υἱΐ. Ποηι. 26 Ποῖββί 65 νοὴ ἨοιμοΥ: 
ΖΔιατρίβων δὲ παρὰ Θεστορίδῃ ποιεῖ Ἰλιάδα τὴν ἐλάσσω, 

ἧς ἡ ἀρχή" 
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον, 

ἧς πέρι πολλὰ πάϑον ΖΙαναοὲ ϑεράποντες ἴΖρηος. 

Π. Αγἱϑιορῖ. Πἰφιΐ. 1066 {ἀπνὺ ἀθη΄ὙοΥΒ δῃ: 
Καί κε γυνὴ φέρον ἄχϑος, ἐπεί χεν ἀνὴρ ἀναϑείη, 

ἄδν ποῖ ἄδιη 560]. δὰ ἄδν Ἰ. μ. ἰβί, ννῖθ δοῖ [Ο]σΘπάθ νοπὶ 
Θ0Π0]. δηροία γίθ., ἅ116 βίοι. Βοφοοπα δυΐ ἄθη ϑδίγοι ( φυνἰβοιθη 

Α͵85 υπὰ Οἀγβϑοαβ: 
Αϊας μὲν γὰρ ἄειρε καὶ ἔχφερε δηϊοτῆτος 

ἥρω Πηλείδην, οὐδ᾽ ἤϑελε δῖος Ὀδυσσεύς. ᾿ 

Πῶς ἐπιφωνήσω; πῶς οὐ κατὰ χύσμον ἔειπες 

ψεῦδος; Ὑρ). Βοῖοῖ. Οἀ. λ, δ41: ᾿4ϑετεῖ ᾿“ρίσταρχος" 

ἡ δὲ ἱστορία ἐκ τῶν κυκλικῶν (3). ϑολοὶ. Ανἱδίορἢ.: Τοῦτο 

ἐκ τοῦ χύκλου ἀφείλκυσται. ΨΘΙΟΚΟΥ 5. 12 

ΠῚ. δολοῖ. Ρὶηά. ΝΝοηι. ΥἹ, 8ὅ, δολοί. 1. π,|, 142: 
 ἈΑμφὲ δὲ πόρκης 

χούσεος ἀστράπτει καὶ ἐπ’ αὐτῷ δίκροος αἰχμη. 

οἰαίί αἰχμή Βοῖα Βίβου θοιβθιθποῆ ϑολοῖ. 11. 5ίθμύ οἷα 

δολοῖ. Ρίμά. δίη, νὸ δγπὸ υἱοί αἰχμή, Απάργο ἄρδις 
οβθηἀϊτίοη. ομ ἄογ [σε ἀθ5. Α0}}}}]. Υα]. Ν. ζ, 819 [, 



ν «Ὁ 

ΙΥ. ϑολοί. υπὰ Πμδέ. 1|.τ, 326: Ὃ δὲ τὴν μ. Ἰ. γράψας 

φησὶ τὸν ᾿Ἀχιλλέα ἐκ Τηλέφου τοῦ Πύσου ἀποζευγνύντα 

προςορμισϑῆναι ἐκεῖ" γράφει γὰρ οὕτω" 

Πηλείδην δ᾽ ᾿Ζχιλῆα φέρε Σκχῦρόνδε ϑύελλα, 

ἐνϑ᾽ ὃγ᾽ ἐς ἀργαλέον λιμέν᾽ ἵκετο νυχτὸς ἐχείνης. 
Υ. Ραις. ΠῚ, 26: ἤ͵ϊ]αχάονα δὲ ὑπὸ Εὐρυπύλου τοῦ 

Τηλέφου τελευτῆσαί φησιν ὁ τὰ ἔπη ποιήσας τὴν μ.᾽}]. 

ΥΙ. Ὑτείς. [Ὶ4|6. 8481, Πμάοο. ». 81. δολοί. Επγίρ. Ηεο. 

». 309 Μ. υμά Οἴομι. δέγσηι. Πρ». 381 [πγρπὴ σοὸρ ἀογ Δοϊί 
ἀεν εγβίογυμρ ΤῚ ΟἿ ἃ᾽ 5 ἂ05 ΘΟ ΒΟΠ 6 5. ἄθῃ ΕΒ δῃ: 

Νὺξ μὲν ἔην μέσση, λαμπρὴ δ᾽ ἐπέτελλε σελήνη. 

ΟἸἰομι. παΐ μεσάτα, λαμπρά, σελάνα. Ἠ)ὰ5 γογβεογροιοπάς ἡγίκα 
σομόγέ πἰομέ φαμὶ Ὑ οΥ86. 

ΥΙ. Τχείς. 1410. 1268: “ἐσχης δὲ ὃ τὴν μ. ᾽]. πε- 

πριηκώς --- 

«ἀὐντὰρ ᾿“Ιὶχιλλῆος μεγαϑύμου φαίδιμος υἱός 

ἙἝχτορέην ἄλοχον κατάγει χοίλας ἐπὶ νῆας" 

παῖδα δ᾽ ἑλῶν ἐκ κόλπου ἐϊπλοχάμοιο τιϑήγης 

᾿ ῥίψε ποδὸς τεταγὼν ἀπὸ πύργου, τὸν δὲ πεσόντα 

ἔλλαβε πορφύρεος ϑάγατος καὶ μοῖρα χραταιή" 

ἐκ δ᾽ ἔλετ᾽ ᾿ἀνδρομάχην εὔζωνον (ἠδϊζ.) παράκοιτεν 

Ἕχτορος, ἣν τὲ οἱ αὐτῷ ἀριστῆες Παναχαιῶν 
δῶκαν ἔχειν ἐπίηρον ἀμειβόμενοι γέρας ἀνδρί" 

αὐτόν τ᾽ ᾿4γχίσαο κλυτὸν γόνον ἱπποδάμοιο 

“Τϊνείαν ἐν νηυσὶν ἐβήσατο ποντοπύροισιν 

ἐχ πάντων ΖΙαναῶν ἄγεμεν γέρας ἔξοχον ἄλλων. 

ΥΠ]Ι. Ραιμϑβ. Χ, 26: “έσχεως δὲ καὶ ὃ ποιήσας ἔπη τὰ 

Κύπρια διδόασιν Εὐρυδίκην γυναῖχα Αἰνείᾳ" γεγραμμέναι 

(δ ἀθη ἀομὰ] 46) δὲ ἐπὲ χλίνης ὑπὲρ ταύτας Ζ;΄ηϊνόμη τε καὶ 
Πηητιόχη, καὶ Πεῖσίς ἐστι καὶ Κλεοδίχη" τούτων ἐν ᾿Ιλιάδι 

καλουμένῃ μιχρᾷ μόγης ἐστὲ τὸ ὄνομα τῆς “]ηϊνόμης. 

ΙΧ, Ραμβ. Χ,2ὅ: Τέτρωται δὲ τὸν βραχίονα ὁ Πϊέγης, 
χκαϑὰ δὴ καὶ ὃ “έσχεως --- ἐν Ἰλίου περσίδι (ΥΦΕΙοΚοτῖ 
5. 216 ἢ.) ἐποίησε" τρωϑῆναι δὲ ὑπὸ τὴν μάχην τοῦτον, 

ἣν ἔν τῇ νυχτὲ ἐμαχέσαντο οἱ Τρῶες, ὑπὸ ᾿Αδμήτου φησὶ 

τοῦ ᾿“ργείου" --- “Πέσχεως δ᾽ οὕτω φησὶν αὐτὸν ὑπό ᾿“γή- 
γορος τρωϑῆναι. “έσχεως δὲ ἐς τὴν “ἴϑραν ἐποίησεν, 



"» .» ν» 

ἡνίχα ἡλίσκετο Ἶ]λιον, ὑπεξέλκουσαν ἐς τὸ στρατόπεδον 
Γ᾿ ἡ 7 , ν (ςἹ ’ ΣῪ ι τ " Ὁ ,ὔ 

αὐτὴν ἀφικέσθαι τὸ Ἑλλήνων χαὶ ὑπὸ τῶν παίδων γνω- 
-»Ἢ - ’ Ἀ ς ΡΝ} ’ “1 ΤᾺ; 

ρισϑῆναι τῶν Θησέως καὶ ὡς παῤ ᾿“γαμέμνονος αἰτῆσαι 
- Ρ] «ς δ ᾿ 

Ζημοφῶν αὐτήν" ὃ δὲ ἐκείνῳ μὲν ἐθέλειν χαρίζεσϑαι, ποιή- 

σειν δὲ οὐ πρότερον ἔφη πρὶν Ἑλένην πεῖσαι" ἀποστείλαντι 

δὲ αὐτῷ κήρυκα ἔδωκεν Ἑλένη τὴν χάριν. --- τούτῳ 
᾿] ω “ ς , ᾿Ψ Ἁ “- , »-»- 

(Πστυάναχτι) Ζ“έἐσχεως ῥιφϑέντι ἀπὸ τοῦ πυργου συμβῆναι 
᾿ ν Α με - Φ } “ " ς , ΚΣ) 

λέγει τὴν τελευτὴν οὐ μὴν ὑπὸ δόγματος γε .“Ελληνων ἀλλ 
3 ς»ὔ "» υ , 5 “« , 

ἰδία Νεοπτόλεμον αὐτόχειρα ἐϑελῆσαι γενέσθαι ([». ὙΠ). 

Χ. Ραιϊδ. Χ, 21: “έσχεως δὲ ὑπὸ Ζιομήδους (Κόροι- 

βον ἀποθανεῖν) ἐποίησεν. --- Πρίαμον δὲ οὐκ ἀποϑανεῖν 
Ὺ , δ Ά, ὀνν 9) , “4 , Φ ᾿ 9 

ἔφη “έσχεως ἐπὶ τῇ ἐσχάρᾳ τοῦ Ἐρχείου ἀλλὰ ἀποσπασ-- 
, “Ὁ 

ϑέντα ἀπὸ τοῦ βωμοῦ πάρεργον τῷ Νεοπτολέμῳ πρὸς ταῖς 

τῆς οἰκίας γενέσϑαι ϑύραις. --- ᾿ΑἸξίονα δὲ παῖδα εἶναι 

Πριάμου “έσχεως, καὶ ἀποθανεῖν αὐτὸν ὑπὸ Εὐρυπύλου 
τοῦ Εὐαίμονος φησι. 

ΧΙ. Ποδηοῖ. υ Διομήδειος ἀνάγκη. Ὃ δὲ τὴν μ. 1. 

φησὶ ἐπὶ τῆς τοῦ Παλλαδίου κλοπῆς (Διομήδους ϑυγα- 

τέρας) γενέσθαι. ΥΩ]. ὙΠ] ον Ττὰρ. 1, 160. 
ΧΙ. ϑολοῖ. Ψαῖϊΐο. ων. ἸΤτοαά. 822 (ν5]. δολοὶ. ΟΥγ. 

1310): ᾿“Πκολουϑήσας τῷ τὴν μι. Ἶ. πεποιηκότι, ὃν οἱ μὲν 

Θεστορίδην Φωχέα φασὶν οἱ δὲ Κιναιϑῶνα “1αχεδαιμόνιον, 

ὡς Ἑλλάνικος, οἱ δὲ Διόδωρον Ἔρυϑραῖον" φησὲ δὲ οὕτως" 

"Αμπελον, ἣν Κρονίδης ἔπορεν οὗ παιδὸς ἄποινα 

χρυσείοις φύλλοισιν ἀγαννοῖσιν χομόωσαν 

βότρυσι 8’, οὗς Ἥφαιστος ἐπασκήσας Ζ[ιὶ πατρί 

δῶχ᾽, ὃ δὲ “αομέδοντι πόρεν Γαγυμήδεος ἄντι. 

Ὑρ6]. ὙγΟΙ ον 5. 71. ᾿Ζγανγοῖσι ΒαΙία ἰοῖ σόρεη Οϑαηη 

«μοίατ. ἴδια. 47. [ἂν ἀπαπϑίαβίρ, υγίθ δυο θ6 1 Ομόν]ο5. ΥὙΕ]. 

Ζὰ" 5Δ0Π6Ὲ ΒΟ οἰ ἀν πη ἀοίεοί. Ρ. 8510. 

ΧΙΠΠ. Εμϑί. 1]. ρ. 285: Ὃ τὴν μ. Ἶ. γράψας ἱστορεῖ 

μηδὲ χκαυϑῆναι συνήϑως τὸν Αἴαντα τεϑῆναι δὲ οὕτως ἐν 

σορῷ διὰ τὴν ὀργὴν τοῦ βασιλέως. 8. 6] ΟἸκοΥ᾽ 5. ἈΠιοΐπ. 

Νυκ. 10 611. 
ΧΙΝ. ϑολοὶ. Οα. ὃ, 286: Ὃ "Αντικλος ἐκ τοῦ χυπλοῦ. 

ΝΆΘΝ ὙΦ] Ιου 5. 72. ἰδέ ἀϊθ ϑοθπα ἄθγ Οὐ. διβ ἄδγ 1. μι. 



Ηϊογδπ 50 Ή]055 βἰοῖ ἰπ ἁυγοὶ Βύομουη ἀθβ Αὐκίϊποϑ 

᾿ ΧΙ. Ἰλέου πέρσις. 

(Β. 1) Ὡς τὰ περὶ τὸν ἵππον ὑπόπτως ἔχοντες πε- 
Π - σ΄ ᾿ -Σ-΄᾿ κ᾿ - κ 

οίσταντες βουλεύονται, ὃ,ιτε χρὴ ποιεῖν, χαὶ τοῖς μὲν 
΄ .: » Υ , « Σ 

δοχεῖ χαταχρημνίσαι αὐτὸν τοῖς δὲ καταφλέγειν, οἱ δὲ 

ἱερὸν αὐτὸν ἔφασαν δεῖν τῇ ᾿“Ιϑηνᾷ ἀνατεθῆναι" καὲ τέλος 
ἂν ς ΄ , , Ν ᾿ Ύ , » 

γιχᾷ ἡ τούτων γνώμη. τραπέντες δὲ εἰς εὐφροοσύγην εὐω- 
» , "» - ᾿ διὰ Ἀ ν Ρ» 

χοῦνται ες ἀπηλλαγμένοι τοῦ πολέμου. ἐν αὐτῷ δὲ δύο 

δρώκοντες ἐπιφανέντες τόν τε “αοχύωντα καὶ τὸν ἕτερον 
τῶν παίδων διαφϑείρουσιν" ἐπὲ δὲ τῷ τέρατι δυςφορήσαν- 

« ν᾿ ε , ς --"- ᾿ ᾿ ῬΩ ᾿ 

τες οἱ περὶ τὸν Αἰνείαν ὑπεξῆλθον εἰς τὴν δὴν ([. 1). 

(Β. 2) χαὲ Σίνων τοὺς πυρσοὺς ἀγίσχει τοῖς ᾿“΄'χαιοῖς 

πρό ἰςξεληλυϑῶς προςποίητος" οἱ δὲ ἐκ Τενέδου προ οότερον εἰςεληλυϑῶς προςποίητος" οἱ δὲ ἐχ οος- 
᾿ ΨΙΊ ΘΌΩΣ ΄ ς’ » ᾽ 

πλεύσαντες καὶ οἱ ἐκ δουρείου ἵππου (γ. ΠῚ ἐπιπίπτουσι 

τοῖς πολεμίοις καὶ πολλοὺς ἀνελόντες τὴν πόλιν χατὰ χρά- 
. , ᾿ τ , ν υ , ΄ 

τος λαμβάνουσι. καὶ Νεοπτόλεμος μὲν ἀποχτείγει ΠΙοίαμον 

ἐπὶ τὸν τοῦ Ζιὸς ἐρχείου θωμὸν καταφυγόντα" ΠἸενέλαος 

δὲ ἀνευρὼν Ἑλένην ἐπὲ τὰς ναῦς χατάγει Ζηΐφοβον φο- 

γεύσας )᾽ Κασσάνδραν δὲ “ἴας Οἵλέως πρὸς βίαν ἀποσπῶν 
συνεφ ἐλ ) τὴς ᾿«ϑηνᾶς ξύαν ἐξρ᾽ ᾧ ξυνϑέ Ῥέλχκεται τὸ τὴς ηνᾶς ξόανον, ἐφ᾽ ᾧ παροξυνϑέντες 

οἱ Ἕλληνες χαταλεῦσαι βούλονται τὸν Αϊαντα' ὁ δὲ ἐπὲ 

τὸν τῆς ᾿“αϑηνᾶς βωμὸν χαταφεύγει χαὶ διασώζεται ἐκ 

τοῦ ἐπιχειμένου κινδύνου, ἔπειτα ἀποπλέουσι οἱ Ἕλληνες, 

καὶ φϑορὰν αὐτοῖς ᾿ϑηνᾶ κατὰ τὸ πέλαγος μηχανῆτα 

1. Ρίομ. Παῖϊϊο.1.69: ᾿“ρκτῖνος δέφησιν ὑπὸ Ζιὸς δοϑῆ- 
Ν "κ«- ΠῚ ᾿ ΄ - ᾿ 

ναι 4 αρδάνῳ Παλλάδιον ἕν καὶ εἶναι τοῦτο ἐν ᾿Ιλίῳ, ἕως ἡ 
ν 

Ἢ ΗΪΕΓ ἰδέ ῬΟῊΙ ἀδ5 βρᾶξει ζο]σεπᾶς Ετδσπιοπὲ ἄθεα ΡΠ οἐἶο 5 οἰπσα- 

ΒΟΒΙΌΡοη: Καὶ Ὀδυσσέως στυώάναχτα ενελόντος ([τ. Π0 

«νδρομάχην γέρας λαμβάνει, χαὶ τὰ λοιπὰ λάφυρα διανέ- 

μονται ([τ. ΤΝὴ Δημοφὼν καὶ ἬἌχαμας ἴϑραν εὑρόντες 

ἄγουσιν μεϑ᾽ ἑαυτῶν: ἔπειτα ἐμπρήσαντες τὴν πόλιν Πο- 

λυξένην σφαγιάζουσιν ἐπὶ τὸν ᾿Ἵχιλλέως τάς ον. Ν᾽ εγπια Πο ἢ 

δβίδηά ἴῃ ἄἀδγ ᾿]1. π. πος ἄδ5 Θθγίομξ ἄθγ Αομᾶεν ἄθεοι 4.785. 5. 

ΕΟ ΚΟΥ Ττγὰρ. 1, 168. 



πόλις ἡλίσκετο, κεκρυμμένον ἐν ἀβάτῳ, εἰκόνα δὲ ἐκείνου 

κατεσχευασμένην μηδὲ ὃν τοῦ ἀρχετύπου διάφορον ἀπάτης 

τῶν ἐπιβουλευόντων ἕνεχα ὃν φανερῷ τεϑῆναι καὶ αὐτὴν 

᾿χαιοὺς ἐπιβουλεύσαντας λαβεῖν. ΥΩ]. ΝΊοΡυΝν 1, 200, 

ΒΔ ΡΟΥΘ ΟΥ ἱπ Ἀμοὶπ. ΜυΒ., ΥἹ. 86 (. 

Π. ϑολοὶ. 1. Δ. δ1ὅ (νρ]. Ειιδί.) {{π|| θοίγοί θα ἄθη 

ΜΔΟΒδοΩ ἀπά Ροάδ]ϊ 05 δὰβ 465 Αὐκίϊη 5. ̓]λίώου πόρ- 

ϑησις δας 

Αὐτὸς γάρ σφιν ἔδωχε πατὴρ νουσήλια παισίν 
ἀμφοτέροις ἔτερον δ᾽ ἑτέρου κυδίον᾽ ἔϑηκεν" 
τοῦ μὲν κουφοτέρας χεῖρας πόρεν ἔκ τε βέλεμνα 

σαρκὸς ἑλεῖν τμῆξαί τε καὶ ἕλκεα πάντ᾽ ἀκέσασϑαι, 

τῷ δ᾽ ἀῤ ἀκριβέα πάντ᾽ εἰνὲ στήϑεσσιν ἔϑηκχεν 
ἄσκοπά τε γνῶναι καὲ κ᾿’ ἀναλϑέα ἑήσασϑαι, 

ὃς δὰ καὶ ΑἌϊαντος πρῶτος μάϑε χωομένοιο 

ὄμματά τ᾽ ἀστράπτοντα βαρυνόμενον τε νόημα. 

Ιπ ἄδη Ηάβομν. Ππάοὶ βἰοῖι πεσεῖν ἃ. ἱ. παισίν υπά Βίαίί 

νουσήλια, ἀλ5 ὙΥΟΙΟΚΟΥ (ἷὧπ Ηροκο 5 Αππάίοι Β. 22 5. 29) 

μογροϑίθ!! μα. ἀλθ ἱπ 6ἄον Βοιρίομαηρ" [Ὁ]50ι6 ᾿Εγννοσίγαιος. 

Ὑ ΘΙ ΟῚ πποἰηί, 65. βοὶ οἷπ Πυίμιη νου ]16π ἀπά ἀΐθ Ὑ ΥΒ6 

5 ἄον ᾿]. μι. σοποιηπιθπ. ΑΡΘΓ νῖγ ΘἸδαθθη., ἀΔ55 ἀϊο Ετ-- 

νἀ πππηρ᾽ ἄο5. Α 7ὰ 5. οἶπο πορϑπβᾶο! 616 ἰϑύ, οἷ Βοίβρίὶ δι ἀοΥ 

ὙΕΙρΡΑΠΡΈΠΒοῖ, ἀυπ Ζοιρ πἶδβο (γ ἀϊο Κυπδί 465 Ρ ὁ ἀ81}108. 

ΝΔΟΙ ἀπβογοῦ Ὑ ογααπαῃρ; νὰ ΡῸ ἀ411105 (18 ἢ 8δοπ. Βιυὲ 

ἐγ ιογ} παΐρ πὶ ἄθιπ μό]δοίποι Ρίογάο ὑπὰ Μεῖ ἀΐοβοῦ ε]θροη-- 

μοὶΐ νγαγά ἄθν Κυηβί ἄογ Βεϊάοπ Βιύδου Εγυγάμπαῃρ᾽ β οί δ. 

Π. εὶ. Κύπρια ἔν. ΧΧΙ͂Ι. 

ΤΥ. δοῆοῖ. γαίϊο. Πωγ. Τιοαά. 81: “Τυσίμαχος δὲ τὸν 
τὴν περσηΐδα (ἴ65 πέρσιδα) πεποιηκότα φησὶ γράφειν οὕτως" 

᾿ Θησείδαις δὲ πόρεν δῶρα κρείων ᾽Αγαμέμνων 

δὲ Πενεσϑῆϊ μεγαλήτορι ποιμένι λαῶν. 

Πίε Θησείδαι εἰπά ἀΐϊο βόϊμππο ἀογ Αοίντα, ΑἸζᾶι ἃ 8. πὑπά 

Βεπ ΟΡ οη. ΥῸ]ΟἸΚοΥ 5. 217. ᾿ 

Ε5 [οἰ ϑοι ἰπ [ἀμ Βύομοιπ ἀὸ5 Αρ188 (γ 6] ΚοΥ Κ. 

218 [. 



ΧΠΙ. Νύστοι. 

(Β. 1) ᾿Αϑηνᾶ ᾿Αγαμέμνονα καὶ Ιἤενέλαον εἰς ἔριν 
᾿ -»ὔ ΄ Χ γ . - καϑίστησι περὲ τοῦ ἔχπλου" ᾽Αγαμέμνων μὲν οὖν τὸν τῆς 

᾿ϑηνᾶς ἐξιλασόμενος χόλον ἐπιμένει. Διομήδης δὲ καὶ 

Νέστωρ ἀγαχϑέντες εἰς τὴν οἰχείαν διασώζονται, (Β. 2) 
» .«" »] ᾽ κ ᾿ “- δ, ᾽» 

μεϑ᾽ οὖς ἐχπλεύσας ΠήΤνέλαος μετὰ πέντε νεῶν εἰς Ζϊγυπτον 

παραγίνεται τῶν λοιπῶν διαφϑαρεισῶν νεῶν ἐν τῷ πελάγει" 

οἱ δὲ περὲ Κάλχαντα χκαὲ “εοντέα καὶ Πολυποίτην πεζῇ 

πορευϑέντες εἰς Κολοφῶνα Τειρεσίαν (ΥΥΦΙΟΚΟΥ 5. 285) 
ἐνταῦϑα τελευτήσαντα ἔϑαπτον. (Β. 3) τῶν δὲ περὶ τὸν 

᾿“γαμέμνονα ἀποπλεόντων ᾿Αχιλλέως εἴδωλον ἐπιφανὲν 
- ῃ , ᾿ ᾿ Ἔ . 

πειρᾶται διακωλύειν πρόλεγον τὰ συμβησόμεγα" εἰϑ᾽ ὃ περὲὴ 
"Ὶ 7... Γ - Α Α Ἢ " 

τὰς Ϊζαφηρίδας πέτρας δηλοῦται χειμὼν καὶ ἡ «ϊαντος 

φϑορὰ τοῦ “οκροῦ. Νεοπτολέμος δὲ Θέτιδος ὑποϑεμένης 
πεζῇ ποιεῖται τὴν πορείαν καὶ παραγενόμενος εἰς Θράκην 

᾽Οδυσσέα καταλαμβάνει ἐν αρωνείᾳ καὲ τὸ λοιπὸν ἀνύξεε 
- ς -»"Ἤ ᾿Ὶ ᾿ , , Ρ] Ἂς Ἁ Ὕ 

τῆς ὁδοῦ" καὶ τελευτήσαντα Φοίνικα ϑάπτει, αὐτὸς δὲ εἰς 
Ἁ , γ ᾿ ν᾽ - 

τοὺς Πῆολόσσους ἀφικόμενος ἀναγνωρίζεται Πηλεῖ" (Β. 4) 
» ᾿ δ 7 

(ἔπειγτα ᾿“γαμέμνονος ὑπὸ Αἰγίσϑου καὶ Κλυταιμνήστρας 

ἀναιρεϑέντος (Β. ὅ) ὑπ’ ᾿Ορέστου καὶ Πυλάδου τιμωρία 

καὶ Πῆεγελάου εἰς τὴν οἰκείαν ἀναχομιδή. 

16 Ετδριηοπίθ Βθδίθ θη βἰοι ἰαδί 4116 διῇ εἶπθ νεχυΐα, 
ἀΐο ἴθ ἰπ ἀὰ5 [ἀπ ΒΟ βείζθ. τὸ ΠΔΟΪ πιθῖποὺῦ ΑΠΠΔΒΗΙς 

(ἀπάοτβ Ν 50} υπά ΥΥ ] ΘΟ Ὶ 5.280) ΚΙ γί δίχα πὰ 

Αορίβίῃ ἴῃ ἀϊο [πίον εἱς σοί γί νρογάθῃ. 

Ι. Ραμβ. Χ, 28: Ἡ δὲ “Ομήρου ποίησις ἐς ᾽Οδυσσέα 
καὶ ἡ ἢ]ινυώς τε καλουμένη καὶ οἱ Ν. (μνήμη γὰρ δὴ ἐν ταύ-. 

ταις χαὶ ἅδου καὶ τῶν ἐκεῖ δειμάτων ἐστίν) ἴσασιν οὐδένα 

Εὐρύνομον δαίμονα. Ἠδβ. 29: ᾿Εστὶ δὲ πεποιημένα ἐν Ν, 
ΠΠινύου μὲν τὴν Κλυμένην ϑυγατέρα εἶναι γήμασϑαι δὲ 

αὐτὴν Κεφάλῳ τῷ Ζηΐονος, καὶ γενέσϑαι σφίσιν φικλον 

παῖδα υπὰ 80: Περὲ δὲ αὐτῆς (αίρας) πεποιημένα ἐστὶν 

ἐν Ν. ἀπελϑεῖν μὲν πάρϑενον ἔτι ἔξ ἀνθρώπων ϑυγατέρα 

δὲ αὐτὴν εἶναι Προίτου τοῦ Θερσάνδρου. τὸν δὲ εἶναι 

Σισύφου. 



Π. δολοί. πω’. οἀ. ἀγφώπι. απὰ ϑολοί. Ατὶβίορα. Ἐφαεϊί. 

1332 {Πγθ ἃἂὰ5 ἄθι ΠΙΟμίοΥ ἀον Ν. νοὰ ἀθν ΜΙ ἀ δὰ δῃ: 

ὐτίχα δ᾽ Αἴσονα ϑῆχε φίλον χόρον ἡβώοντα 
νων ἀποξυσασ᾽ εἰδυίησι πραπίδεσσι 

φάρμαχα πόλλ᾽ ἕψουσ᾽ ἐπὲ χρυσείοισι λέβησι.Ν )]. 1.:,446. 

Π|. δολοί. Οά. ὃ, 12: “ὥς δὲ ὁ τῶν Ν. ποιητής, τὸ 
τῆς δούλης κύριον ὄνομα. 

ΙΝ. Αροϊιοά. 11,1: Ὡς δὲ ὃ τοὺς Ν. γράψας, Φιλύραν 

(ἔγημεν Ναύπλιος). τ 

ποῖ ἀΐδ ἂχ οἴποαι αοαάϊομίε ᾿“τρειδῶν καϑοδος γοὴ 

Αἴιοη. ὙΠ». 281 Β ἄθιῃ [η]ιᾶ] 6 π80}} σ'θθθθοηθ ϑᾶρθ νθὴ 

Ταηίαϊοβ ὑπ ἀδ5. νὰβ Ρδιυιβδηΐδβ υπΐο ἄθη Νάιμθη (68 

Τυύδοη ΕΥ̓ 5 πον ἧπι γὸ Απίϊορᾶ ἴ. 2 ἢ) δηΐηγί, γχοομποί 
ὙγΘΙ ον 5. 219, 281 Δι ἄθη ρῦθον 

Υ. θᾶ5, νὰβ Επιδία! ϊο5. Θά. }. 1196 διηξην: Ὁ δὲ 
τοὺς Ν. ποιήσας Κολοφώνιος Τηλέμαχόν μέν φασι τὴν 

Κίρχκην ὕστερον γῆμαι, Τηλέγονον δὲ τὸν ἐκ Κίρκης ἀντιγῆ- 

μαι Πηνελόπην, παί 6] οἰκο 5. 280 ἔ. 56 }γ ρ᾽οἰβίγιοιι δῖ ἀδ8 

ΕἸ βίαι θολορθη., ἀὰβ ἄδιη δ 6 ἢ 618 05 γϑιβργοοῆθη ἰδί (Θά. ὁ, 
561). [4 50 τϑοῖπο ἰοἢ οἰπο Βοάθηϊχοη μὰ ἄθπ ΘΠ 558 ἄον Ν. 

800} ἀἴο ἐπϑμίας [ογίμπαίαο ἱποίμίαο Ποπιογὶ σαγηιηίδι8. 5. Π ο-- 

ἸοΓα. ἀον Κυκ|ο5 5.32. θγ Κοιμπιποηίαίον ΡΒ ̓ 5, ἀ6ΥΓ σ'θρθῃ 

ἀϊο Αἰποίοβοη ἀθβ Αὐ βίαν οἷν βοθνῖο ( ἀπολογούμεγος πρὸς 

τὰς ἀϑετήσεις ᾿ΑΙριστάρχου δολοί. 1. ». ὅ10 Βαοΐηι.), Κοπηΐο 

ποι ἀΐα Θ0116 ἀοι Θάγββθα πιϑΐίποη, ἀΐα Ἰκοίπου νογἀδομεο. Παΐ, 

βοηάογη. οἷπο ἴῃ οἴποιι ἃπάθγῃ ποιμοιϊβομοη ἀϑάϊονίς. 5. ΥΥΟἢ 

Ργοίεογῃ. }. 254. 

Απ ἄἶε Νόστοι. 50Π|1055 5160}} ἀἴ6 Οἄγββϑθθ ἂἃπ ὑπά δὃῃ 

ἄϊοβ ἴῃ 2 Βομοίη ἀθ5 Επὰὶ κα Διμ 0 ἢ 

ΧΙΝ. Τηλεγονία, 

(Β. 1) Οἱ μνήστορες ὑπὸ τῶν προςηχόντων ϑάπτονται, 

καὶ Οδυσσεὺς ϑύσας Νύμφαις εἰς Ἦλιν ἀποπλεῖ᾽ ἐπισκεψό- 

ἢ Ἡρὰχλέα Θεμίσχυραν πολιορχοῦντα τὴν ἐπὶ Θερμώδοντι 
ἑλεῖν μὴ δύνασθαι, Θησέως δὲ ἐρασϑεῖσαν ᾿Αντιόπην (στρα- 

τεῦσαι γὰρ ἅμα Ἡραχλεῖ καὶ Θησέα) παραδοῦναν τὸ χωρίον. 



ἐὐπῆ ἘΠ ΨΥ 

μενος τὰ βουχόλια καὶ ξενίζεται παρὰ Πολυξένῳ δῶρόν τε 

λαμβάνει κρατῆρα" καὲ ἐπὶ τούτου τὰ περὲ Τροφώνιον καὶ 
᾿“γαμήδην καὶ “ὐγέαν, ἔπειτα εἰς ᾿Ιϑάκην καταπλεύσας τὰς 
ὑπὸ Τειρεσίου ῥηϑείσας τελεῖ ϑυσίας. καὶ μετὰ ταῦτα εἰς 

Θεσπρωτοὺς ἀφιχνεῖται καὶ γαμεῖ Καλλιδίχην βασιλίδα τῶν 

Θεσπρωτῶν. ἔπειτα πόλεμος συνίσταται τοῖς Θεσπρωτοῖς πρὸς 
, , ε , “ ΡΩ ᾿ 

Βρύγους ᾿Οδυσσέως ἡγουμένου" ἐνταῦϑα ΄ Αρης τοὺς περὲ 
᾿ 2 ν , ͵ ᾽ »" »] , ὌΝ - 

τὸν ᾿Οδυσσέα τρέπεται, καὶ αὐτῷ εἰς μάχην “ϑηνᾶ κα- 
Ε 
ϑίσταται" τούτους μὲν ᾿“΄πόλλων διαλύει. μετὰ δὲ τῆς 

Καλλιδίχης τελευτὴν τὴν μὲν βασιλείαν διαδέχεται Πολυ- 
᾿΄ “» ᾿ α., Ρ] ᾿ Ν κιῦ 2 , ν «Ὁ 

ποίτης δ᾽ Οδυσσέως υἱὸς, αὐτὸς δὲ εἰς ᾿Ιϑάκην ἀφικνεῖται. 

(Β. 2) κάν τούτῳ Τηλέγονος εἰς ζήτησιν τοῦ πατρὸς πλέων 

ἀποβὰς εἰς τὴν ᾿Ιϑάχην τέμνει τὴν νῆσον, ἐχβοηϑήσας δ᾽ 
2 ᾿ ς ᾿ "» ῸΝ 7 “« τ τος Ὁ " 

Οδυσσεὺς ὑπὸ τοῦ παιδὸς ἀναιρεῖται κατ᾽ ἀγγοιαν" 7Τηλέ- 

γογος δὲ ἐπιγνοὺς τὴν ἁμαρτίαν τό τε τοῦ πατρὸς σῶμα 
3 3 Βι ᾿Ὶ , , ν᾿ . ’ 

καὶ τὸν Τηλέμαχον καὶ τὴν Πηνελόπην πρὸς τὴν μητέρα 

καϑίστησι»ν" ἡ δὲ αὐτοὺς ἀθανάτους ποιεῖ καὶ συνοικεῖ τῇ 

μὲν Πηνελόπῃ Τηλέγονος, Κίρχῃ δὲ Τηλέμαχος. 

Ἐαωεδί. Θά. ». 1196: Ὃ δὲ τὴν Τηλεγόνειαν (168 
Τηλεγονίαν) γράψας Κυρηναῖος ἐκ μὲν Καλυψοῦς Τηλέ- 

γονον υἱὸν ᾿Οδυσσεῖ ἀναγράφει ἢ Τηλέδαμον ἐκ δὲ Πη- 

γελόπης Τηλέμαχον καὶ ᾿“Ιρκεσιλαον. 

1) ἩἨοιποηβοιθ Θἰδάϊομίθ δαββουμαῖν 

ἄο5. ΚΙ ΎΚΙΟ5. 

ΑὝΒΒΟΥ ἄθη Ἡνγποη σομὔγοη. Εἰ ΟΥ ἶη πὰ οἰπῖσο ΒΟ ογ- 

μας (ἀδάϊοϊές, ἄρον ἀΐο 'πὶ ΑἸ οιοίποη ΘΙ ΚΟΥ Κ.. 409 {, 

4ὰ γνογρ] οἰ οἴ η. 

Ι. ἢ αργίτης. 

Αγὶβί. Ῥοεῖ. 4: Τῶν μὲν πρὸ Ὅμηρου οὐδενὸς ἔχομεν 
εἰπεῖν τοιοῦτον ποίημα (μιμήσεις τῶν φαύλωνγ, ἀπὸ δὲ 

᾿ ᾿ 



ΝΥ ΟΝ ΝΥ 

Ὁμήρου ἀρξαμένοις ἐξίν, οἷον ἐχείνου ὁ Παργίτης καὶ 

τὰ τοιαῦτα, ἐν οἷς χαὶ τὸ ἁρμόττον ἰαμβεῖον ἦλϑε μέτρον. 

Ἠερῆκεοῖ.». 16: Οἷός ἔστιν ὃ Π]αργίτης ὃ εἰς Ὅμηρον ἀναφε- 
ρόμενος, ἐν ᾧ παρέσπαρται τοῖς ἔπεσιν ἰαμβικὰ καὶ ταῦτ᾽ 

οὐ χατ᾽ ἴσον σύστημα. αν. ΨῬΊοίον. ρ. 2524: [π 60 Θατηιΐη6, 

σμὶ αγσίίοβ ποηιθ οϑί, ἰάθηι (Ποηιογμδ) πογοϊοὶβ βοχαηιοίτὶς 

ἐγὶηιοίγο 5 Ἰαηιϑοο 8. αηφμαηὶ ρᾳ7᾽.68 πμη!67Ὸ ηιὶϑοιῖξ απ ». 2512: 

Ποο΄ γοθογο υογϑμηι {8οπαγὶο) ργίηιμβ μϑὲ8 δδὲ Ποηιθγς ἴῃ 

Μῆαγρίϊο 5μῸ πδῸ ἐαηιθη ἰοίμηι σαγηιθη ἰΐα αἰ φοδίμηι ρον [οϊΐ ; 

παηὶ ἀμοῦμβ ρίμγϑδυδ ἢ οιταηιοίγὶβ απίοροϑίϊ᾽5 ἐδίμηι διδοῖ θη. 5 
οορμίαυϊί. Ν 6]. Αἰΐ. ογί. Ρ». 2692. Νδοῖ ϑυαϊάδβ ν. Πίγρης 

(Βεκκ. ϑοϊμοῖ. 1. ». Τὴ σομῦν 4ἀὰ5 αφάϊομί ἄθαι ΡΊΡῪ 6 5, ἄθμι 
᾿Βιυυάοι ἀν Κὐηϊρίη Αὐἐθιἶβῖα, ἀεγ ἴῃ ἀογ ΠΙδΒ. π80}} δ άθηι 

Ηοχδιηοίοι οἴποπ Ῥρϑηΐδιμθίθυ δἰ ηβῸ 0}, υνὶθ Τ᾿ 018 05. δ ΒΟ θη 
ἁννοὶ Ἠδχδιηοίου. ᾿ηπηοΥ οἴπθη οἰ ίθ. Βεὶ Παγροογαί. Ὠεἶδδί 

65. γόπὶ διΙαγοἰίεβ: Καλλίμαχος ϑαυμάζειν ἔοικε. Ὥρῃι. 

Ηοιπον τἱγὰ ἀον ΜΙΔΥ ο᾿{6 5. ν᾽ δ! Ἅ 0} δαρ βου Ρθοη (Ρίαί. Αἰοϊδ. 

ΠῚ». 141, Αγἱεί. Εἰμῖο. ΙΝίσοηι. ΥἹ, Ἵ α..Ἀ.}:; ἀΐο ΚοΟΙΟΡ ΠΟ μΐ ΘΓ 
ποίρίοη ἀΐθ 5(6}16, ψγὸ Ἤοιμοι ἱπη οι ϑαϊομίοί (Ποϑὶοά. οἱ Ποηι. 

οογίαριοη ἴη.). Κ 6]. Γαϊο (6 Ιαγσίίο Ποριογῖοο (1198). [ωἱπἀ 6- 

Δ ΏΠ .«{]6 ἔγγα 1, 19 Πἴ,, ΘΙ ΟΚΚΟΥ 5. 184 [ἴ 

Ι. Ἦλϑέ τις εἰς Κολοφῶνα γέρων χαὶ ϑεῖος ἀοιδὸς 

Πουσάων ϑεράπων καὶ ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος 

Φίλῃς ἔχων ἐν χερσὶν εὔφϑογγον λύρην. 

Βεἱ οἶἴποιι ἰαἰοἰ ἰβομθη Εγδιμμιδί κοῦ, δὰ5 ἄθηι βἷθ 1,1 ἀ οι ἃ Π ἢ 

Βοκαηπί σομδοιύὺ μαί. Ὅομι Ομ ΐογ βού σοβαρί. 6 δὺνεἶΐο 

γε. βόιοι Βεΐμι ϑοΐοί. Ατϊϑίορῆ. Αὐυ. 914. : 

Π. Τόνδ᾽ οὔτ᾽ ἀρ σχαπτῆρα ϑεοὶ ϑέσαν οὔτ᾽’ ἀροτῆρα 

οὔτ᾽ ἄλλως τι σοφόν, πάσης δ᾽ ἡμάρτανε τέχνης. 

ΟἸοηι. ϑέγομι. 1 Ὁ. 281, Ατὶϑί. Εἰμῖο. ΜΝίοοπι. Ἱ, 1, ΕΠ ῖο. 
Ἐμάφηι. Ὗ', 1." τ ν 

ΠῚ.. Πόλλ᾽ ἠπίστατο ἔργα χαχῶς δ᾽ ἠπίστατο πάντα. 

Αὐϑ Ρίαί. Αἰοϊν. ἃ. ἃ. 6.: (0.) ὃ λέγων τὸν αργίτην πολλὰ 

μὲν ἐπίστασθαι, κακῶς δέ φησι πάντα ἠπίστατο, 

΄ 



“ ἈΠ ,) ὶ ΕΥΡΕΝ 

ΙΥ. Τεείς. Ολὶϊ. ΤΥ, 861 ἢ, (νεῖ. ΥἹ. 592 ἢ): 
» . , 

“χουνε τὸν ἤϊαργίτην, 

ἰς ὃν γέ Ὅ ἡμιϊάμβους γράφει" ἐς ΟΝ ἐσ μῆρθο πρρερβμοῦς γοῦφ 
οὗτος ὧν γέρων νουνεχῆς αὐτοχρῆμα γοῦς φρένες 
γε, ᾽ ᾽ 2 ἊΝ Ὑτὺν ᾿ ᾿ ᾽ 
ἐξανηρώτα, τίς αὐτὸν ἐγχυμονήσας βοέφος 

- ᾿ ᾿ ΕΥ̓ ᾿ »Ὰ “- 

ἐχ τῆς γαστρὸς ἐγέννησεν, ἀῤ ὃ πατὴρ ἢ μήτηρ Υ α1.}γ.1. 
Ὴ» ὔ ᾿ φ ᾿ 

Υ. Εἰϑεί. Θά. κ, δὅ2: Ὃν (Π͵αργίτην. ὃ ποιήσας τον 
γ ι ς , , ᾽ὔ ΕῚ , ἈΝ 

ἐπιγραφόμενον “Ομήρου ἢ͵αργίτην τίϑεται εὐπόρων μιεὲν 

εἰς ὑπερβολὴν γονέων φῦναι, γήμαντα δὲ μὴ συμπεσεῖν τῇ 

γυύμφη, ἕως ἀναπεισϑεῖσα ἐχείνη τετραυματίσϑαι τὰ χάτῶ 
υ ᾿ , ᾿ς " . Ὧν ἈΚ 

ἐσχήψατο, φάρμαχον δὲ μηδὲν ὠφελήσειν ἔφη, πλὴν εἰ 

τὸ ἀνδρεῖον αἰδοῖον ἐχεῖ ἐφαρμοσϑείη" καὶ οὕτω ϑερα- 

πείας χάριν ἐχεῖνος ἐπλησίασεν. 

2. Κέρχκωπες. 

Ὠίς Κέρκωπες 50}} ΗΟ οΥ πῃ ΒΟ 5505 ἀσΐ ΟἸἶο5. σο- 

ἀϊονίοί Βᾶθοπ. 5. ὙΥΘΙΟΚΟΥ 5. 2145. 409 ἢ, Παγροοτγαί. υ. 
Κέρχωψ; Ἐν τοῖς εἰς “Ὅμηρον ἀναφερομένοις Κέρκωψε 

δηλοῦται, ὡς ἐξαπατητῆρές τε ἦσαν καὶ ψεῦσται οἱ Κέρ- 

κωπες, ὙΥ̓ο ον ΒΑΥΠ 65: 

Ἐξαπατητῆρες τ᾽ ἦσαν καὶ ψεῦσται ἅπαντες, εἷςμον ἰντῖρ:. 

Ἅὰ ἄδῃ παίγνια τοομβπεί ΡΥΟΚΙο5 ἀΐϊοὸ Κενοί, Ὠΐϊδ ποοῖ οἵ- 

νὰ πηίο Ἑπτάπεχτος αἷξξ νεϊγά διοῖ αμίοῦ ἄθμι Νάπιο ἀοὺ Φαμθ οι 

Δηρ γί, 

ΥΥῖν ρου. ποοῖ ἀϊθ ΒΘ ΟΠΠοὴ. πΐησα. ἴῃ ἄδθηθη ἂ05 ΗΠ ΘΠ ΟΥ 

οἰνγὰβ δηρο γί υνῖγὰ, νγὰβ βίοι ἴῃ ἀθὴ γουπαπάοπου (ἰδἀϊομίοη 

πἰονί ἤπάεί, “οἶπο ἀδ55 οἷη ὺς πὶ Οὗογ, οἷπο ἁπάργο [μοβατί 

ὙΠ ΥΞΟΒΘἴμΠ10}}. νυν ἄτα --- αἰ5ὸ ἄδη ἁπάογοη Βοιου βοιθη (ἀδάϊο μέθη 

ΠΟ ὔγοη. ππ55. θη Κοίη [χγί αὶ λὰ αταμς ΠΝ 

Ι. Φήμη δ᾽ ἐς στρατὸν ἦλϑε. Αδϑολίη. Τίηι. 128. Β ἃ Υ ἢ 6 5 
θοο μέ 65 δυῖ ἀϊε Τ ὁ " αἰβ. 1)ὲὰ ΔΡῸῚ “δεολίπος βαρ, 65. Κοιηηιο 

ἀϊοβοῦ Ὑ ΟΥΒ. πιστὰ! ἰπ ἀογ ΠΠῚἃ 5. νοΥ. 50 ἰδί νυ}! ΘΠ ἂμ ἀϊδ 

ΚΙοἶπο ΠῚ ἃ 5. δὰ ἄδηκοη, ΘΙ κου Νοίο 1538, Βοάε 5. 289. 

Η. Γρουνὸν μὲν δαίοντο, μέγας δ᾽ Ἥφαιστος ἀνέστη. 

Τχείς. 1416. 80. 



Π. Ὡς, ὁπότ᾽ ἀσπάσιον ἔαρ ἤλυϑε βουσὲν ἕλιξιν. 
Ἡϊρροοῦ. }. 185 ἔρ68. 

Ιν. Ἦμος δ᾽ ἀϊζηοὲ ἀκη οϑενο βωλοτομεῦσι. 

Τίοη. Παϊ. 46 ἤοηι. ροοϑὶ Ἵ. Ῥίμϊί. (6 1546. ἄδὺ ἄδῃβοι θη 
γε παί, Ἰἰοϑί κωλοτομεῦσι. 

Υ. ἢ)85. 6 (Πεγοάϊαη Βοΐβ8οη. Αηπθοί. ΠΠ». 286 ὁπ Νδιιθη): 
Φϑέγξατο δ᾽ ἡνίοχος νηὸς κυανοπρώροιο, 

ΥἹΙ. Θά ΒΒ θὰ 8 φούβίιίς 110 ἢ 
Βουλῇ καὶ μύϑοισι καὲ ἡπεροπηΐδι τέχνῃ. δίγαῦ. Ἂν 15. 

ὙΠ. Αρδιηθῃοη βαρύ: 
Πὰρ γὰρ: ἐμοὶ ϑάνατος. Αγὶεί. Ῥοίϊι, ΠῚ, 9. 

ὙΠ]. ..4λλ᾽ οἷον μὲν ἔνεστι χαλεῖν ἐπὶ δαῖτα ϑαλείην. 

ΙΧ. Οὗ καλέουσιν ἀοιδόν. Βεῖάδ μοὶ .4γ͵8. ἃ. ἃ. Θ. ὙΠΠ, 8 δ 

οἰπουοᾶς 4658 0 ἀγ55θα5. ὕΥ 6] ΚΟΥ Κ.20 ἀθηκί δ ἀΐθ Καὶ γ ̓  αἴ θη, 
Χ. Χαλκῷ ἀπὸ ψυχὴν ἐρύσας. 
ΧΙ. ΤΦΤαμ᾽ ἀτειρέϊ χαλκῷ. Βοεῖάο μεὶ 4γγ͵18. Ῥοοί, 21. 

ΧΙ. πΠῦσεν δὲ περιβροτόεσσα 

᾿Ωτειλή. Ὦοῖβ. Βοΐπι ϑοῆοί. Π. ὦ, 420. 

ΧΙ. Ἥκμεροι οἵγε δίκαιοι, Ρίαί. Θοτᾳ. ». 10 Ο. (Το Υ 
133), ορόροι ἀΔ88 (ΡΙαίο ΤἼδαοί. Ρ. 1ὅ8, Βαοΐηι. Αποοά. 1,418) 

Ηοιηθι ἄθη Η 6] 105 χουσῆν σειρήν μᾶπηΐθ; 5(ἢ δυΐ 1.9. 19 Βοχίεἰέ, 

ΧΙΥ. Ὡς οἱ μὲν δαίνυντο βοῶν χρέα καὐχένας ἵππων 

ἔχλυον ἱδρώοντας, ἐπεὶ πολέμου ἐκόρεσϑεν. 

Θωρήσσοντ᾽ ἀῤ ἔπειτα πεπαυμέγοι . .. « - 
πύργων δ᾽ ἐξεχέοντο, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει. 

Αγῖϑῖ. Ῥαςφ 1180 ἢ. ὙγΘΙοΚον 5. 20 
ΧΥ. Ὡς τε Κλυταιμνήστρη λείπουσ᾽ ᾿Ζ“γαμέμνονα δῖον 

“ἰγίσϑῳ παρέλεκτο καὲ εἵλετο χείρον᾽ ἀκοίτην" 

ὡς Ἑλένη ἤσχυνε λέχος Ἑανϑοῦ ΠΠενελάου. δολοῖ. Εωτ. 

Ο᾽. 2349, Νδοῖ Βοάε 5. 289 ἢ, γγοὶ] δι θη ΝΒ ἔθη φο]δγοηά, 

ΧΥΙ. Βαρύβρομα ϑωύσσοντες. διιδά. υ- ϑωύσσοντες, 

ΧΥΠΙ. Φοινίσσετο δ᾽ αἵματι γαῖα. διά. ὑ-. Φοινικικῶν. 

ΥΩ]. 1. κι 484. 

ΧΥΤΙΙ. Ἑβδομάτη δὴ ἔπειτα κατήλυϑεν ἱερὸν ἥμαρ. 
ΧΙΧ. Ἕβδόμη ἦν ἱερη. 

ΧΧ. Ἕβδομον ἢ ἥμαρ ἐν καὶ τῷ τετέλεστο ἅπαντα. Υ 6]. 

Οά. ε, 2362. 



-- 20ϑῳᾺΣΒΣ .-- 

ΧΧΙ. Ἑβδομάτη δ᾽ ἠοῖ λίπομεν δόον ἐξ ᾿χέροντος, ΑἸ]ε 
Ρεὶ Οἰδηι. ϑδέσοηι. Υ ρ. ὅ60. Πιδεοὺῦ. Ῥγαερ. εὐ. ΧΠῚ, 13. 

ΧΧΙΠ. 4αΐφρων Πηνελοπεία. Ἐμδί. Ρ». 803, Εΐψπι. Μ. υ. 

δαΐς ἃ. 85. ν. 

ΧΧΠΙ. 4)ὴ τότε δηριόωντο Ποσειδάων καὶ ᾿“πόλλων. 

Εΐγπι. υ. δῆρις. 
ΧΧΙΥ, Συρίζουσα λόγχη. δεγυ. Υῖγφ. Αφη. ΧΙ, 691. 

ΧΧΥ,. Ζωρήσω τρίποδα χρυσούατον. Πῖοπ. ἃ. ἃ. Ὁ. 8. 

ΧΧΥΙ. Ἠγνορέην ὑπέροπλον ἀγώμενος. Εἴψηι. υ- ἀγώμενος. 

γΥγῖ6 πᾶπῆρ ἴῃ 5. ομοπ Ἀπ γαησοι ΤΥ πο Υ βίο ἤπάξη, 

Ιᾶπβέ δἰοῖ δὴ υἱθίθη Βείβρίοιθη (50 νυογάθη Ὑ οΥβο ἀθ5 ΑρΡ0110-- 

πἷο8 ἃἷ5. Βομιθυ οι δηρ οί γ[) πδοἢ νυν εἴβθη . ΥὙΥΪΓ Ρερπΐροη 

πῸ5. ἀλθοῦ ΠΙΘΡΟΥ πιΐξ ἄθπι ἀορεθοποη, 15. ἀδβ5 νὶγ ὅἂπῳ ἤν Εἴ{8]- 
μαΐξοβ. Ηἰησυ ρθη 50] θη. Ναγ ὑνο 6 π τ ἱγ ΠΟΟΪ 415. Ποιμ 50 ἢ} 

Βοχοοποη φυγοὶ Ὑοῖβο, ἀΐθ ἂἃπ ἄθη ΑἸ ρ ] ]Ιο οἴ 05. θα ΒΌΒη 

ἀθβ. ΑἸ Ρ αγδ05, σοι ομίοί βδἰπά, υἱθ! οί, ννῖο δὴ γε - 

μα ποὲ Βαί., τὰ ΤΉ ΟΡ αῖβ, οὐδν Δ00} δὰ ἄθῃ Ερίσοποη 56- 

Βόνγοπά, Βεὶ Αέλεπ. ὙΠ] ». 311 Α΄, ἀογ βϑιρβίέ πίον υυυβείο, 

γΌΠ ΠΟΥ ΚΙΘΆΓΟΙ 5, ἀογ 56 δηΐγίο,, β'θ σ᾽ ΘΠΟΠΉΉΘΗ : 
Πουλύποδός μοι, τέχνον, ἔχων νόον, ᾿Ἱμφίλοχ᾽ ἥρως, 

τοῖσιν ἐφαρμόζου, ὧν ἄν χαὶ δῆμον ἵκηαι. 

[μοεῖομ! Κύπποι δἰ δ ἢ 5. οἰπθη οποιίβομοη (ἰοάἀϊοιίθ, ἀδ5 

ἄθ ΑἸ Ρ ΐαΓἃ0 5. ἴῃ ἐθη δίιμά ροο]ορί νγαγά, θη πομηθη 5011. 

γε]. Ριπά. [γ᾿ 113 Β.., Τλοοψη. 215 ἵ. 

Ἂ Αὑοὴ ἰπ ἄθη ϑομοίοη σὰ ΤῊ ΚΤ πιῦσεπ Μειβίῦθθο αἴοβοῦ 

Αγέ βίοι ἤπᾶθη. Υ58]. 1,31 {(Γέλασε δὲ χϑὼν παμμήτωρ), ΤΠ, 104 

(Γήραος ὑπὲρ οὐδὸν εἰμιείυ ας), ΕΧ,16 (Οὐδ᾽ εἴ μοι τόσα δοίη. 

ὅσα τεύδονται ὄνειροι), ΧΠῚ, 13 (.Τὐτοὶ δ᾽ αἰϑαλύόεντος εἰνὰ 

ρ᾽ώγας μεγάροιο). Ὠΐϊδ Ου6 116 ἀθ5. γοῃ Δ ΟΙΓ ἀηροιτίθη πομιο- 

ΤΙβομοη ΗΔΙΡνΟΥΒο5: οελλοπόδων δοόμον ἵπτίων Βᾶθ6 ἴοὴ πίοι 

δπζαι ᾿Κοα Κὔππθη. [Πἰοσί ἩΪΟΙ οἴη [γτίμαπι σὰ ατυπάς ὃ ΘΙ πιο Ϊ- 

ἀθ5 δδησ: Χαίρετ᾽ ἀελλοπόδων. ϑύγατρες ἵτιπωὼν (Βοληεϊαοιυῖν 

ἀεϊεοί. ρΡ. 8381). ὙὶΓ [ἄσοη ἂὺβ ἄεπῃ ΕΠ ἄγοσπ ἄθβ Ὑ γ δὶ] 

ΠΟΟῚ Ἠΐησα, ϑδοσγυ. ἄδη. 1, 110: αταξος ατας (βατα) ἴρβδας ἵππου 

γώτίς αἰϊοσμηξμγ, μὲ διὶγιιῖμδ Οαρίέο ἐγαάϊαϊέ δεομηάμηι Ἡοηιογιῆι, 

δα. ΤΡ, 313 εἰς ἅλα πορφρυρόεσσαν, Ῥτοῦ. α΄. ΠΠ, δ06: Τυτνι 

αμέεηι δατταηι ἀρρεοϊϊαΐαηι Ἠοηιοτμβ ἀοοεί. Βεὶ ϑεγυ. Εοὶ. ΥἹ, 48 

ἰβί βίδίί Απέίοραε τὰ Ἰο5ὲὴ Απέδασδ. 

---,μ,αασ »«----.. . 



ἐῶν 

(ἡ Ἡδφροαίδοιο (ἀθαϊοϊιίθ. 
Ιπη ΚΥΚΜο5 ἰδμάθη υνἱγ Ὀ]055 αθάϊομίς ποιηθυ Βοῖοι Καπϑί-- 

ἴοτη: ἴἢγ σοροπῦθοι βίο ἀἶο σοποδ]ορ 50} -- Ηἰβίου 'βο6 ἀ65 

Ηδρβὶοά, ἀΐο βίο ἂμ ἀθββοη ΝΆΠΙΘΠ. ΔΠ50}165ϑΐ, υνῖο ἀϊθ Καπδί- 

ν0}} δἰ α! θά ἀπά δυβίγοπάθ ἂῃ ἄθη 405 ἨοποΥ. δ αἱ ἀἃὰ 8 

{ἀπνΐ 415 Ὑγοῖκὸ ἀθβΒ ΗἨδθβὶοά δὴ ἀΐο ϑεογονία, ἔργα καὶ 
ἡμέραι, ἀσπίς υπὰ γυναικῶν ἡρωϊνῶν κατάλογος ἐν βιβλίοις 

ε. Ῥαδυπαπίαβ ΙΧ. 81 ποπηί ἀὰ5 ἰοἰχίεγο τὰ ἐς γυναῖχας 

ἀδόμενα, ἃ0} 1, 8 ἔπη τὰ ἐς τὰς γυγαῖχας, υπά 1, 48, ΠΙ, 

24 χατάλογος γυναιχῶν. Αὐοὴ 22,0 Ολγῳϑβοϑβί. ογαΐ. 46 γοψηο 

Βρυϊοε νομὶ γυναικῶν κατάλογος, Πιμοΐαη. (ΠῚ }. 269. ΥΕ]. 
ΥΠΙ ». 141) νομι ἐρώτων κατάλογος υπὰ Πα“. Τυν. (ΧΧΧΗ, 

4. Ὑρ]: ΧΧΧΙΨΥ, 9) σύ νοῦ Ηοβὶοᾶ, τῷν ἡρώων ἀπὸ γυ-- 

γαιχῶν ἀρχόμενος καταλέγων τὰ γένη, ὅστις ἐξ, ἧς ἔφυ, 

πα ἀον ΒΠοίοΥ Ιοπαπάον (ἷμ ἄθι λοίογοβ νοῦ Ἡ͵αίς ἸΧ, 

2608) Βομιουϊεί, ἀϊο κατάλογοι γυναικῶν μιδίοῃ σομδηᾶο]! περὲ 
ϑεῶν. συνουσίας χαὶ γάμου. Ὑρ)]. ποοῖι ϑόγυ. γὴν. Αφπ. ΥἹ], 

208 (Περίοάμε οἰΐαηι περὶ τῶν γυναικῶν ἱπάμοϊξ πιμίξαβ 

λογοϊάας ορία586 πιερίϊαβ ᾿οἱγογιώη ζογίμηι) ἀπὰ 1)ϊἸοπιοθ8. ἴπ 

(ἰαἱο ον 5 Πορἠηαοϑείϊοη, Ρ». 39ὅ. Ὅϊο Εταριπθηΐο με αὐ {11}, 

ψόλι Ποτδπ Ορ8ο. ΥἹ, 1, 268 Π᾿. απὰ Πμοἠηιαηη (6. Π6-- 

δἱοαϊ οαγηιϊηϊνιιδ ρογαϊ 5 ρατί. 1 (Βετοί. 1828). 

Ι. Κατάλογος γυναικῶν, Ἤοζαι. 

Ῥοη ΠΡ γρδηρ γῸ ἀοΥ ΤῬΠΘΟΡΌΠΪΘ ΔὉ1Ὶ χατάλογος Ὀ11-- 

ἄδῃ ἀΐδ υἱὸν. Ἰούαίοπ Ἅοῖβα ἀον ΤΠοορΟπο. 

1. δολοῖ. Αροϊ!. Βλοά. ΠΙ, 1086: “Οτε Προμηϑέως καὶ 

Πανδώρας υἱὸς Δευκαλίων Ἡσίοδος διηγεῖται ἐν α΄ τῶν 

καταλόγων καὶ, ὅτι Προμηϑέως ( Ζευκαλίωνος) καὶ Πύῤῥας 

(μου ἰδί Ἕλλην διΒρΘἴΆ116), ἐξ οὐ οἱ Ἕλληνες ὡλουμο θησαν 

καὶ ἡ Ἑλλὰς. Ὦδλιοῖ Πιάοοϊα »- 108: “4ευκδλίων, ὅτι Πρ. 

καὶ Π. υἱὸς, Ἢ. ἐν πρώτῳ καταλόγων φησι καὶ; ὅτι Προ-- 

μηϑέως καὶ Πύῤῥας Ἕλλην. ον ϑοβοί. Οα. κ, 2: 4]ευ- 

χαλίων -- Πρ. μὲν ἦν υἱὸς μητρὸς δὲ, ὡς πλεῖστοι λέγουσι, 

Κλυμένης (τσ. Τίδοη. 508), ὡς δὲ Ἥ., Πρυνείης (Θ᾽ οἴκοΥ 

ἽΡηΙος. Ω, 12 Πρυλείης. 11ὲ5 Πυόῥδας). δοϊοῖ. Αροὶ ΕΝ 266: 

Οἱ ἀπὸ Δευκαλίωνος τὸ γένος ἔχοντες ἐβασίλευον Θεσσαλίας... 

ὡς φησιν Ἕκαταῖος καὶ ἩΊ. 



Π. διορῆ. Βυς. υ- Γερηνία γί 415. πιεβιοάϊβοι. (5 Ὁ 8π- 

παῖ μι {ἀρίθ ἴπ βοίπθηι ΕἸΧΘΙΉΡ ΓΟ 808 οἷποῦ Ἠάβομγ. πἴπσα ἐν 

πρώτῳ χαταλόγῳγ υπά ἃι5 ἴμμι Εμδέ. 1. Ρ. 331. ὅ00} Ἐμάοο. 

». 338, δῃ: 
Κτεῖνε δὲ Νηλῆος ταλασίφρονος υἱέας ἐσϑλούς 

ἕνδεκα, δωδέκατος δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

ξεινὸς ἐὼν ἐτύχησε παρ ἱπποδάμοισι Γερήνοις. --- 

Νέστωρ οἷος ἄλυξεν ἐν ἀνθεμόεντι Γερήγῳ. 

Νοΐοὶ. Οά. γ, 68: Γερήνιος ὁ ἐν Γερήνῳ ἀνάτραφεὶς κατὰ 

Ἡ]. 5.11.λ, 692. Ὑε]. δελοί. Κη. 11. βι 886 (δυο Νολοὶ. Θά. }, 

251), ν͵ὸ 65. πδοβάθηι ἀεγ Τοὰ ἀεβ ΡοΥΪΚΙΥ 6 ΠῸ8, ἀ68 
Βιυάοιβ ἀθ5β Νοϑίου, δνγᾶμηί ἰδί, μεϊδϑί; Τότε Νέστωρ ἐν 

Γερήνοις τρεφόμενος πορϑηϑείσης τῆς Πύλου καὶ τῶν 

οἕνδεχα ἀδελφῶν αὐτοῦ ἀναιρεϑέντων μόνος περιελείφϑη. --- 
Ἱστορεῖ Ἡ. ἐν καταλύγοις. Ἐπμϑδέ. Θά. Ρ. 1688: Τὸν δὲ Πε- 

ρικλύμενον Ἣ. φησι δῶρον εἰληφέναι παρὰ Ποσειδῶνος 

ἀμείβειν ἑαυτὸν, εἰς οἷον ἄν ζώου ἢ δένδρου αἱροῖτο εἰκόνα. 

Πίοβο ΘΒ! ἀογαπρ Ππαί. ἃὶ5 Ἠδβῖοά. δυΐθονιγί ἀθγ ϑολοί. 

Αροὶ!. 1. 156 (Υε]. Εμάοο. ρ». 3338): 
Π ὁ. Περιχλύμενόν τ᾽ ἀγέρωχον 

ὄλβιον, ᾧ πόρε δῶρα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 

παντοῖ᾽" ἄλλοτε μὲν γὰρ ἐν ὀρνίϑεσσιν φάνεσκεν 

αἰετός, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε πελέσκετο ϑαῦμα ἰδέσϑαι 

μύρμηξ ἄλλοτε δ᾽ αὖτε μελισσέων ἀγλαὰ φῦλα 

ἄλλοτε δεινὸς ὄφις καὶ ἀμείλιχος" εἶχε δὲ δῶρα 

παντοῖ" οὐχ ὀνομαστώ. τὰ μὲν καὶ ἔπειτα δόλωσεν 

βουλὴ “1ϑηναίης ἀγελείης. ' 

ΠΙ|. Ποιοάϊαη. περὶ μονήρους λεξεως }. 18 Βειπογκί, 
φανή 5οὶ οχγίοηϊτί παῤ Ἡσιόδῳ ἐν δεύτερῳ εἰρημένον" 

Οἱ πρόσϑε φανὴν ἔντοσϑεν ἔκευϑον. 

ΙΝ. Παγροογαί. Παχροχέφαλοι. --- Ἔϑνος ἐστὲν οὕτω 
καλούμενον, οὗ καὶ “Ἢ. ἐν τρίτῳ γυναικῶν καταλόγῳ μέμ- 

νηται. «81. Νιγαῦ. 1». 81, 438: Ἡσιόδου - -Ἡμικύγνας 

λέγοντος καὶ Πῆαχροκεφάλους χαὶ Πυγμαίους, Ἐβδηβο ΥἹ1 

». 298. νὸ πὺυῦ ἤϊεγαλοκεφάλους. 

Υ. Μαγροογαί. Υπὸ γῆς οἰκοῦντες --- λέγοι ἂν --- καὶ 
τοὺς ὑπὸ “Ησιόδου ἐν τρίτῳ καταλόγῳ (λεγομένους) κατου- 



δαίους. ας. διά. Ῥλοῖ. υ. Αὐοὴ ἀον τοί {πμὰΐ Η 6510 ἀ. 

᾿ ἘγἈππαηρ 80} ϑοΐοί. Αφϑοῖ. Ῥγοηι. 192. 

ΥἹΙ. ϑολοὶ. Αροῖϊ. Π, 118: Ἐν δὲ τῷ τρίτῳ καταλόγων 
διὰ τὸ ζωὴν μαχρὰν (μῖοι [610 οἷη ΤηΠπἰ{1ν} ὄψεως μᾶλλον 

ἔλεσϑαι (Φινέα “ΠΗ. φησιν). Παῖδας δέ φησιν αὐτῷ γενέσ-- 

ϑαι Ἢ. δύο Θυννὸν καὶ αριανδηνόν (65 ΠΠ]αριανδυνόνγ. 
ΥρῚ. δολοί. 1. 124. 

ΥΙΙ. Πεγοάϊαη. ἰ. ἰ. ». 42: ᾿Ησίοδος ἐν τρίτῳ" 
Νοῦϑος δὲ ποδῶν ὕπο δοῦπος ὀρώρει. ΥΩ]. Τῆδου. 10. 

ὙΠ]. ατοφον. Οογϊηίθ. ρ. 410: “Ὑπὸ γὰρ “Ησιόδῳ ἐν 
ἀρχῇ τιϑεῖσα εὐλόγως ὀρϑοτονήϑη ἐν τρίτῳ" 

Σφὶν δ᾽ αὐτοῖς μέγα πῆμια. 

ΙΧ. δολοί. Πορὶοά. ϑδ'οιί.; Τῆς ἀσπίδος ἡ ἀρχὴ ἂν τῷ 

δ' κάταλόγῳ φέρεται μέχοι στίχων ν' καὶ σ΄’ (ἴ65 ςτ). 

Χ, δολοῖ. 11. Ἐ, 200 (Υ8]. ϑολοί. Οἄ. α, 98): Ὥς παῤ 
Ἡσιόδῳ ἐν γυναικῶν καταλόγῳ ἐπὲ τῆς ᾿4γήνορος παιδύς" 

“1ημοδόχης, τὴν πλεῖστοι ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων 

μνήστευον, καὶ πολλὰ καὶ ἀγλαὰ δῶῤ' ὀνόμηναν 

ἴφϑιμοι βασιλῆες ἀπειρέσιον κατὰ εἶδος. 

ΧΙ. Ραιϑ.1. 48: Οἶδα δὲ “Ἢ. ποιήσαντα ἔν καταλόγῳ 
γυναικῶν οὐκ ἀποϑαγεῖν (Ἰφιγένειαν) γνώμῃ δὲ ᾿Αρτέμιδος 

Ἕκατην εἶναι. ; 

ΧΙ. Ραμϑ. ΠΙ|. 24: Καὶ, ὅτι μὲν τῶν Ἑλένης μνηστήρων 
᾿Αχιλλεὺς οὔκ ἐστιν ἐν καταλόγῳ γυναικῶν, μηδὲν τοῦτο 

ἔστω τεχμήριον οὐκ αἰτῆσαι Ἑλένην αὐτὸν. Ααΐῇ ἀΐθΒ6}}6 

Θ(6 116 Βοίθ μέ 5.0 ὅποι ἀογ ϑολοῖ. 1. τ, 240: Κρὴς ὁ “υ- 

χομήδης, ὡς φησιν Ἢ. καταλέγων τοὺς μνηστῆρας Ἕλένης. 

ΧΠΙ. δολοί. Ἡοὶοά. δοιί.» ᾿Απολλώγιος δὲ ὁ Ῥόδιος 

ἐντῷ γ' φησὶν (τὴν ἀσπίδα) αὐτοῦ (Ἡσιόδου) ἔκ τε τοῦ 
χαραχτῆρος καὶ ἐκ τοῦ τὸν Ἰόλαον ἐν τῷ καταλόγῳ εὐρίσ- 

χειν ἡνιοχοῦντα τῷ ᾿Ηρακλεῖ, 

ΧΙΥ. Πιϑί. 1. ». 11: ἪΝ δέ φασι Βούτης υἱὸς Πο- 

σειδῶνος, ὡς Ἢ. φησιν ἐν καταλόγῳ. 10.}. 1484: “Αράβας, 

οἵ οὕτως ὀνομάζονται ἀπὸ ᾿Αράβου τινός, ὡς “ἪΙ. ἔν τῷ 

ξαυτοῦ καταλόγῳ φησίν. 8. [γ- ΧΥ. 
ΧΥ͂. διίγαῦ. 1,.». 42 (81. Εμεί. Ῥίοημψϑ. 921): “Ἢ. δὲ 

ἐν καταλόγῳ φησίν" 



Ὡς: 

Καὶ κούρην ᾿“ράβοιο, τὸν Ἕρμάων ἀκακήτα 

γείνατο καὶ Θρονίη κούρη Βήλοιο ἄνακτος. 

ΧΥ͂Ι. Ειϑί. Θά. ». 1116 (Υεῖ. Εΐψηι. “. ». 5238, δολοί. "» 
ω, 25): Ἡοωδιανὸς φέρει χαὶ χρῆσιν ἐκ τοῦ παρὰ Ἡσιόδῳ 

καταλόγῳ περὲ τῶν Προιτίδων" 

Καὶ γάρ σφιν χεφαλῇσι χατὰ κνύος αἰνὸν ἔχευεν" 

ἄλφος γὰρ χρόα πάντα χατέσχε(ϑε)ν, ἐκ δένυ χαῖται 

ἔῤδεον ἐκ κεφαλῆς, ψίλωτο δὲ καλὰ κάρηνα. 

Κατέσχεϑεν ΒοΥΡ ΞΟ πδὸ Τλθου. ὅ1ὅ. οΥ οἰβίς Ὑ οΥβ 

ἃ00}} Βεὶ Οὐγαηιοῦ ἀπο. ἵ ». 266. Ηἴογδι σοοτγί, τννὰβ διμίά. 

ῃ. μαχλοσύνη ἂυ5 Ἠεδῖοά ὕβρογ ἀΐο 'ΓΟΘΒίοΥ ἀθβ Ργοοίοβ 

οὐδε ΟΥ̓]. Πιωδί. 1|. ». 1165}: 

Εἵνεχα μαχλοσύνης στυγερῆς τέρεν ὥλεσεν ἄνϑος. 

Αροϊίοά. 11. ἃ: αὗται δὲ (αὶ Προιτίδες), ὡς ἐτελειώϑησαν, 

ἐμάνησαν, ὡς Ἡ. φησιν, ὅτι τὰς Ζ]ιονύσου τελετὰς οὐ κα- 

τεδέχοντο. Η. βαρίε, ἀϊο Πανέλλη γες μδ(θη ἀμ 516 ΦΘνν ΟΥ̓ΒΘΗ, 

Νέγαὺ. ΥΠ1Π ». 810. 
ΧΥΤΙ. 1η4. 6 πιοηβίνιβ 1, 4: Ἥ σίοδος ἐν καταλόγοις" 

“ἄγριον ἠδὲ Πατῖνον (Τλδοσ. 1018). . . - - - 
Κούρη δ᾽ ἐν μεγάροισιν ἀγαυοῦ “4]΄ευκαλίωνος 

Πανδώρη “1 πατρὶ ϑεῶν σημάντορι πάντων 

μιχϑεῖσ᾽ ἐν φιλότητι τέχε Γραικὸν ἱπποχάρμην. 

γε]. Ὑγδοῖιβαναἐ  δ]]οη. ΑἸξουμυμιβκαμάθ 1, 310. 

ΧΥΤΠ. δολοί. Τλδου. 142: Πῶς γὰρ --ἶΟν τῷ τῶν “ευ- 
χιππιδῶὼν καταλόγῳ (εἶποῃ ΤΉ ἀθ5 κατάλογος) ὑπὸ 

᾿“πόλλωνος (Κύκλωπας) ἀναιρεῖσθαι ποιεῖ (Ἢ); ἪΪ ὅτι 

οὐ πάντας τοὺς ἐκ τῶν ϑεῶν ἀάνλς νι ἀϑαγάτους εἶναι 

συμβαίνει, ὡς φησιν Ἥ. 

ΧΙΧ. Ἕλληνος δ᾽ ἐγένοντο ϑεμιστοπόλου βασιλῆος 

“]ὥρός τε Ξοῦϑύς τε καὶ Αἴολος ἱππιοχάρμης" 

«ἰολίδαι δ᾽ ἐγένοντο ϑεμιστοπόλοι βασιλῆες 

Κρηϑεὺς ἠδ᾽ ᾿ϑάμας χαὶ Σίσυφος αἰολομήτης 

Σαλμωνεύς τ᾽ ἄδικος καὶ ὑπέρϑυμος Περιήρης. 

Πεγοάϊαῃ. Ὁ. 42 ΖΙῶρός τε ἘΞοῦϑός τε. δ Νεϊάομ. ογβίοῃ 
γοΥβο. αἷβ μοβίοάϊβοι δηρ γί νοῦ Ῥέα. φμαφδί. οοπο. ΓΧ, 1 

(ϑεμιστοπόλοι βασιλῆεςγ, Ταοίς. 1410. 284 υπὰ 1]. ρ. 184, 
591 Μαοίῃι. (γχοὸ Ἢ. ἐν τῇ ἡρωϊχῇ γενεαλογίαν, ἀΐε ἀτοὶ 

ῦ 



᾿οὐψίθη νοὶ ϑοῖοῖ. Ῥίμα. Ργίῇ. ΤΥ, 252 (νὸ 5ἰαίί Περιήρης 
περὲ κῆρι), ἄογ φυνοίία. ἃν σγοπι- ϑολοί. Τλμοψά. 1. 8. ΥὙ5]. 
7.1 υπὰ ΜᾺὰ]] 015. Ποιῖον 1, 12. 

ΧΧ, Αὐβ ἄον ἡρωϊχὴ γενεαλογία ἢ ἴππνε Ταχείς. [Π. »ρ. 
826 Βαοῆΐηι., ἴχγ20. 8398 ἂῃ {θεῖ Ογαηιον Απεοά. 11, 451): 

Ἰλέα, τὸν δ’ ἐφίλησεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿4Ιπόλλων 

καί μιν τοῦτ᾽ ὀνόμην᾽ ὄνομ’ ἔμμεναι, οὕνεκα γύμφην 

εὑράμενος λέων μίγη ἐρατῇ φιλότητι 

ἤματι τῷ, ὅτε τεῖχος ἐὐδμήτοιο πόληος 

ὑψηλὸν ποίησε Ποσειδάων καὶ ᾿Απόλλων. 

Ἠογ ΕΌγ ᾿Ιλεὺς 5(. Οἱλεύς Βεὶ Ηδοδβδίοα ἔπὰη Εὐνἄμπυηρ; 

Ἐπί. 1. ρ. 650 (ἄογ Υ. 8 παΐ), ϑολοῖ. 1. β, 5321, ο, 338, 
ϑιολοί. Ῥὶπά. Οἱ. ἸΧ. 161, Τεοίς. Π. ρ. 146. 

ΧΧΙ. Νδοϊ Τεοίς. 110. 116 ἐκ τῆς ἡρωΐϊκῆς ἡἀναλο. 

γίας, πδοῖ ϑοῆοὶ. Ῥίπά. ΙΝ. 1Π, 21 περὲ τῶν υρμιδόνων 

(ὑῈ]. δυοῖν ϑολοῖ. Οἱ. ὙΠ]Ι, 21, Ταοίς. Ολ. ὙΠ, 133}: 
Ἢ (Διγιναὴ δ᾽ ὑποχυσσαμένη τέκεν Αζακον ἢ ἐππιοχαάρμηνγ" 

αὐτάρ, ἐπεί δ’ ἥβης πολυηράτου ἵκετο μέτρον, 

μοῦνος ἐὼν ἤσχαλλε, πατὴρ δ᾽ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε, 

ὅσσοι ἔσαν μυρμῆκες ἐπηράτου ἔνδοϑι νήσου, 

τοὺς ἄνδρας ἐποίησε βαϑυζώγους τε γυναῖκας" 

οἱ δὴ τοι πρῶτον ζεῦξαν νέας ἀμφιελίσσας 

πρῶτον δ᾽ ἱστία ϑέντο νεὼς πτερὰ ποντοπύροιο. 

δολοὶ. Ρῖπά. ϑέσσαν ἔπι πτ., ἸΤχοίς. κυανοπρώροιος. ΥΕὶ. 

ΜαΙΠ1οΥ 5. Αοφίποίίοα Ρ». 14. ἨοΥδπη 5. 260: 
Πρῶτοι δ᾽ ἱστία ϑέσσαν ἔπι πτερὰ ποντοπορούσαις. 

{ϑρυὕπσ] ἢ} νγᾶγθη νοπι κατάλογος νογβομίοθάοη ἀϊο ἨἬοῖαι. 
Ὠΐοβ ΟΡ ΈΡΟα ἅι556 Υ Ρααβ δη ἃ ἐς γυγαῖχας ἀδόμενα καὶ ἃς 

μεγάλας ἐπονομάζουσιν Ἤοίας [οσοηάο Β(6]16η (νΕ]. γγ. ΧΠῸ : 

ΧΧΙΠ. δολοί. Αροἰϊ. 11. 181 (Πμάοο. Ρ». 414): Ἡσίοδος 
μέντοι ἐν ταῖς ἩἨοίαις πεπηρῶσϑαί φησιν αὐτὸν ((ινέα) 

διὰ τὸ δεῖξαι Φρίξῳ τὴν εἰς Σχυϑίαν ὅδόν, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ 

Ἀ) Ὠΐ656 οὐνγᾶμηῦ ποροὴ ἄθη χατάλογοιν Ῥγοοῖοβ Πεϑιοα. ρ. 4 (ρ. 9 

ποπηΐ οἷ δῖ6 ἡρωογογέία) υπᾶ πδοὸῃ ἴῃπι Τγχείσζες Ηδδ. ». 19. 



τὰ 

καταλόγων υ. 5. ψχ. {7.. ΥΠ). Υε]. Ηγφίη. Αςίγοη. 20: Αγὶδθϑβ. 
Πὶς οαἰοεϊπιαΐ" 6886. φεὶ βῆγίχσωμι ἰγαπδίμί 886 εὐ Πείίοπ 
αἰϊοίμβ εϑί ρμὲγρ Πεἰἰοβρομίμηι, φιμόηὶ ΠΗ. δὲ Ῥλεγθομ 68 αἱξ 

ἠαδεΐδ86 ἀμγϑαπι ροίίοηι. Ϊπίρϑγρυ. ἔθγηι. ἄσγαΐ. ». 60.: Αγῖδ8, 

μέ Π΄. εἰ Ῥμεγοομ θα αἀϊομπέ, ἱπίον ἀϑίγα οοἰοοαίμ8 ε8Γ Ῥτορίεγ 

Ῥλγίσωπι οἱ Ἠοίϊοα Αἰμαπιαπίϊα οἱ Νομίας ἢἰϊοβ. ὃ. ΜΙ ΠῚ τ 

Ργοϊεροιοπδ ὃ. 199. 

ΧΧΠΠ. ϑολοί. Αροϊ!. ΤΥ, δῚ (Εκάοο. Ρ. 148): Τὸν Ἐ».-.. 

δυμίωνα ἩΪ. μὲν ᾿Αεϑλίου τοῦ Διὸς καὶ Καλύχης παῖδα 

λέγει παρὰ Ζιὸς εἰληφότα δῶρον αὐτὸν ταμίαν εἶναι ϑα- 

γάτου, ὅτε μιέλλοι (δεμοί. ϑέλοι) ὀλέσθαι" ἐν δὲ ταῖς με- 

γάλαις Ἤοίέαις λέγεται τὸν Ἐνδυμίωνα ὑπὸ Διὸς ἀνενελ- 

ϑῆναι εἰς τὸν οὐρανὸν χαὶ ἐρασϑέντα Ἥρας παραλογισ- ᾿ 

ϑῆναι εἰδώλῳ νεφέλης διὰ τὸν ἔρωτα χαὶ ἐμβληϑέντα 

ἐχεῖϑεν κατελϑεῖν εἰς ἅδην, ἨἩϊουΐη σομῦτέ, νὰ «ροίίοη. 
ἄε ργοη. ρ. 306 ἂὺβ Ἠθβῖοά διηΐμν (νϑ]. θυ ἢ. ἐν 
αὐτῷ --- αὐτὸς αὐτῷ): 

Ἢν δ᾽ αὐτῷ ϑαγάτου ταμίης, 

γγοδιι βίοι [οἱομί 415. ΘΟ 55. εὐρὶθί, ὅτε μέλλοι ὀλέσϑαι. 

; 

ΑΙΒ χὰ νἱογίοη ΒυοΝ ἀθ5 χατάλογος σομὄγοπά ἰδέ ἀδγ 

᾿Ἀπίρησ' ἀδβ ϑομέμηι δυννμπί (77. [Χγὺ. ἀδβ πεϊξ ἢ οἵη Ῥορίπηΐ. 
ὙΥ ΔΒ γΒ ΒΘ ] οἢ νγατάς ἀΐθ Ἐογίβοίζιπο ἀθ5. κατάλογος νοὴ ἀἄθὲ 

ΒΌΥΉΙ6] ἢ οἵη ᾿Ηοῖαι σοπαπηί ἀπά ΒΙ]ἀοίς βράξου ἀὰθ 46 απὰ 
δίς Βυοῖι. Αὐοὶν βομιοῖηί πιὰπ βράξου 4}16ὸ ὅ Βύομον εεἷἱΐ ᾿οῖαι Β- 
οἰ ομποί δὰ ΒΡ η (Η οβυομῖοβ: Ἤοῖαι" κατάλογος Ησιθδου]. 
Φοάογ οἴπαθῖπο ΑΡβομ μη ἀογ ᾿Η οἷαι κομοίπί εἶπ Εὔθ σϑπδπηΐί 

γνογάθη δὰ βείη, Υϑ[. 

ΧΧΙΗΠ. ϑδολοί. Ρὶμά. Ῥχίμ. ΙΧ, 6: ᾿“πὸ δὲ ᾿Ηοίας 
Ἡσιόδου τὴν ἱστορίαν ἔλαβε ὁ Πίνδαρος, ἧς ἡ ἀρχή" 

Ἢ οἵη Φϑίη Χαρίτων ἄπο κάλλος ἔχουσα 

Πηνειοῦ παῤ ὕδωρ καλὴ ναίεσκε Κυρήνη. 

Αὐβ Η. [ὑπγὲ ἀὰβ δέψηι. ΜΙ. ». Τἴ λι: Χαρίτων ἀμαρύγματ᾽ 
ἔχουσα. 



- ἧδ᾽ -- 

γΥγ Προ ἀΐθ ἂὰβ ἄθη ᾿Ηδοῖαι Δηρο Π γίθα Θ 6] ]16ὴ Ὠΐηδι. 

ΧΧΙΝ. Αδραβίμθ Ατγὶβϑί. Εῖσ. Νίοοηι. ΠῚ ». 48 Α: 
Ἡ. ---ν ταῖς μεγάλαις Ἡοίαις τὴν ᾿Αλκμήνην ποιῶν πρὸς 

τὸν Ηρακλέα λέγουσαν" ; 

Ὦ τέκνον, ἦ μάλα δή σε πονηρότατον καὶ ἄριστον 
Ζεὺς ἐτέχνωσε πατήρ 

καὶ πάλιν" 

Τέχνον ἐμόν, ἸΠοῖραιί σε πονηρότατον καὶ ἄριστον... ; 

ΧΧΥ, Ραμ. ΤΥ͂, 2: “ὕλλου μὲν τοῦ “ΠΙρακλέους ϑυγατρὲ 
Εὐαίχμῃ συνοικῆσαι Πολυκάονα υἱὸν Βούτου ((. ΧΙΥ) 
λεγούσας τὰς μεγάλας οἶδα ᾿Ηοίας, τὰ δὲ ἐς τὸν ᾿Πεσσήνης 
ἄνδρα χαὲὶ τὰ ἐς αὐτὴν Π]εσσήνην παρεῖταί σφισιν. ΥΕΙ. 
Ραμϑ. ΤΥ, 8.. Μ ΆΠ16ν Βουιΐον 1. ὅ8. : 

ΧΧΥΙ. Ῥαμδ. ΙΧ, 39: Π͵αρτυρεῖ δὲ καὶ ὁ τὰ ἔπῃ τὰς 
μεγάλας ᾿Ηοίας ποιήσας" 

Φύλας δ' ὠπυιεν κούρην χκλειτοῦ Ἰολάου 

“ειπεφίλην, ἦν δ᾽ εἶδος Ὀλυμπιάδεσσιν ὁμοίη" 

Ἱππότη δέ οἱ υἱὸν ἐνὶ μεγάροισιν ἔτικτεν 

Θηρώ τ' εὐειδῆ ἰκέλην φαέεσσι σελήνης " 

Θηρὼ δ᾽ ᾿Ππόλλωνος ἕν ἀγχοίγῃσι πεσοῦσα 
γείνατο Χαίρωνος κρατερὸν μένος ἱπποδάμοιο. 

ΧΧΥΠΙΙ. Ραμ. ΙΧ. 86: ὕἵήττου ἐποιήσατο μνήμην χαὲ 
ὁ τὰ ἔπη συνϑείς, ἃς μεγάλας ᾿Ηοίας καλοῦσιν Ἕλληνες" 

Ὕηττος δὲ Πόλυρον ᾿ρίσβαντος φίλον υἱόν 
κτείνας ἐν μεγάροις εὐνῆς ἕνεχ᾽ ἧς ἀλόχοιο 

οἶκον ἀποπρολιπὼν φεῦγ᾽ ᾿Αργεος. ἱπποβότοιο 

ἷξεν δ᾽ Ὀρχομενὸν Πινυήϊον: καί μιν ὃγ᾽ ἥρως 
δέξατο καὶ κτεάνων μοῖραν πόρεν, ὡς ἐπιεικές, 

ἨΪογΐη δἰοί Βαύμδππη (ΑΡ}. ἀθγ ΒΟ ΪποΥ Αἰδά. 1821 

5. 118) 465. Η. Αὐἰπάμ!απρ᾽ ἄον Βό!πο ἀθ5. ΟΥΟ ἢ ὁπ ὁ Π0 5. Βεΐ 
ύορΠδηο5 ΒΥ. ν. ᾿“σπληδων: 

᾿Ἰσπληδὼν Κλύυμενός τε καὶ ᾿ἀμφίδοκος ϑεοειδής. 

ΧΧΥΤΙΙ. ϑολοῖ. Ρίηά. Ῥχίλ. ΤΥ, 36: Ὃ δὲ τον, ΩΝ 

τὰ ἐν ταῖς μεγάλαις ᾿Ἤοίαις παρατίϑεται" 

Ἢ οἵη ὋὙρίῃ πυκινόφρων Μϊηκιογίκη, 

ἣ τέχεν Εὐὔφημον γαιηόχῳ Ἐννοσιγαίΐίῳ 
μιχϑεῖο᾽ ἐν φιλότητι πολυχρύσου ᾿Αφροδιίτης. 



-- 855.'Οϑ- “--- 

ΧΧΙΧ. Ραιΐϑ8. ΥἹ, 21: ᾿“πέϑανον δὲ ὑπὸ τοῦ Οἰνομάου 
κατὰ τὰ ἔπη τὰς μεγάλας ᾿Ηοίας ᾿ἀλκχάϑους ὃ Πορϑάονος 

δεύτερος οὗτος ἐπὶ τῷ Πῆάρμακι μετὰ δὲ ᾿Αλκάϑουν Εὐ- 
ρύαλος καὶ Εὐρυύμαχός τε καὶ Κρύταλος" --- τὸν δὲ ἀπο- 

ϑανόντα ἐπ’ αὐτοῖς ᾿Αχρίαν τεχμαίροιτο ἄν τις “ἀκχεδαι- 

μόνιόν τε εἶναι καὶ οἰκιστὴν ᾿αἰχριῶν" ἐπὶ δὲ τῷ ᾿Αἰκρίᾳ 

Καάπετόν φησιν ὑπὸ τοῦ Οἰνομάου φονευϑῆναι χαὶ “4υ- 

κοῦργον “ἀσιόν τε χαὶ Χαλκώδοντα χαὲ Τροιχόλωνον" -- 

Τριχολώνου δὲ ὕστερον ἐπέλαθεν ἐν τῷ δρομῷ τὸ χρεῶν 

᾿“ριστόμαχόν τε χαὶ Πρίαντα ἔτι δὲ Πελάγοντα .καὲ 

«Τἰόλιόν τε καὶ Κρόνιον. Ὠδροσοη οὐννάμποη ϑολοί. Ρὶπά. 

Οἱ.1.121 υπά Εμάοο. }.31Ὲ ἃ Η 510 ἀ αἷἰβ γοὴ Ὁ δ πο πΔ0 5 
σοιδάξεί Π͵έρμινος (Π]Ἰέρμνης ; σ]είοι. ͵άρμαξγ, ᾿ππόϑους, 

Πέλοψ, ᾿Ακαρνάν, Εὐρύμαχος, Εὐρύλοχος (8]. Εὐρύαλος), 

«Ἱὐτομέδων, “άσιος, Χάλκων (β]. Χαλκόδων), Τρικόρωνος 

(61. Τριχόλωνος), ᾿Αλκάϑους, ᾿Αριστόμαχος, Κρόκαλος 

(6Ἰ. Κρόταλος). Υ]. δολοί. Ρὶπά. Οἱ. 1, 114. 

ΧΧΧ, Ραιμϑ. Π. 2; Πεποίηται δὲ ἐν ᾿Ηοίαις μεγάλαις 

Οἰβάλου ϑυγατέρα εἰναι Πειρήνην (Εἰπῖρο Ηάπομε. καὶ Π.. 

ΧΧΧΙ. δολοί. Νορὴ. Τγαοὶ. 1114: ᾿Η, --- ἐν ᾿Ηοίαις λέγων 

οὕτως" 

Ἔστι τις Ἐλλοπίη πολυλήϊος ἠδ᾽ εὐλείμων 

ἀφνειὴ μήλοισι χαὶ εἰλιπόδεσσι βόεσσιν" 

ἐν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολυῤδηνες πολυβοῦται 

πολλοὲ ἀπειρέσιοι φῦλα ϑνητῶν ἀνϑρώπωγ" 

ἔνϑα δὲ ΖΙΊωδωνὴ τις ἐπ᾽ ἐσχατιᾷ πεπόλισται, 

τὴν δὲ Ζεὺς ἐφίλησε καὶ ὃν χρηστήριον εἶναι 

τίμιον ἀνθρώποις ναῖον δ᾽ ἐν πυϑμένι φηγοῦ 

ἔνϑεν ἐπιχϑονίοις μαντεύματα πάντα φέρονται, 

ὃς δὴ κεῖϑι μολὼν ϑεὸν ἄμβροτον ἐξερεείνῃ, 

δῶρα φέρων ἔλθησι σὺν οἰωγοῖς ἀγαϑοῖσιν. 
νυ τὰ. ὅ σοι με δέγαῦ. ὙΠ] Ὁ. 828. Πόγβοῖθο πδὲ ᾿. 321 ἄθη 
γεῖβ ἀθ5 Η.: Ζωδωώνην φηγόν τε Πελασγῶν ἕδρανον ἧκεν. 

γ᾽. 5 βάθη ἐϊο Ἠάξομιν. ἐπεχϑόνεοι πὰ ἀΐο δολοὶ. ορι. μαντήϊα. 
ΝΟ Ηογμᾶπη 5. 259 [ν ἰδὲ Υ. 1 οἷῃ Ὑ οὔβ, ννὸ πίοι πιθῆγ αἷβ 
Οἶ ΠΟΥ Δι 56 Ἅ]]6η, 50 ἀὰδ5 ναῖον δι ἀϊθ ἀοάοπίβοιοπ ΓΆυΡοΩ σοί. 
[Οἢ} βίβι!ς βίαίί ναῖον δ᾽ ποὺ ἐνόησ᾽, 



μοο ΑΝΝ ρῶ, 

ΧΧΧΙ Αἰδθη. Χ ρ. 428 Ο: Διὸ καὶ Ἢ. ἐν ταῖς 
ἭΠοίαις εἶπεν" 

Οἷα “ιώνυσος δῶκ᾽ ἄνδρασι χάρμα καὲ ἄχϑος, 
ὅστις ἄδην πίνει, οἶνος δὲ οἱ ἔπλετο ἐδάῤχος, 
σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέει γλῶσσαν τε γύον τὸ 
δεσμοῖς ἀφράστοισι, φιλεῖ δὲ ὃ μαλϑακὸς ὕπνος. 

ΧΧΧΠΙ. δολοί. Αροὶϊ. 1. 4 (Βκάοο. ». 19): ᾿κουσί- 
λαὸς δὲ χαὶ “ΠΗ. ἐν ταῖς μ. ἮΙ. φασὶν ἐχ Ἰοφῴθρῃξ τῆς 
“ἰητοῦ (229γον}, καὶ οὗτος μὲν φησι αὐτοὺς τέσσαρας 
,Αργον Φρόντιν Π]έλανα Κυτίσωρον. 

ΧΧΧΙΥ. ϑολοί. Αροί(. 1,118 (Εμά. }. 286): Ἐν δὲ ταῖς 
καλουμέναις μεγάλαις ᾿Πὸοίαις λέγεται, ὡς ἄρα Πελάμπους 
φίλος ὧν τῷ ᾿“πόλλωνι ἀποδημήσας κατέλυσε παρὰ Πο- 
λυφάτῃ" βοῦν δὲ αὐτῷ ϑύοντι δράκων ἀνερπύσας κατέφαγε 
τὸν τοῦ Πολυφάτου ϑεράποντα, χαλεπήνας δὲ ὁ βασιλεὺς 
ἀποκτείνει τὸν δράνμοναβς Πελάμπους δ᾽ ἐκεῖνον μὲν ϑάπτει 
τὰ δὲ ἔκγονον αὐτοῦ οὐ λαονν κἀκεῖνα περιλείχοντα τὰ ὦτα 
αὐτοῦ ἐνέπνευσαν αὐτῷ τὴν μαντικήν. Υα}. 7γ. ΧΥ. 

ΧΧΧΥ., δολοῖ. Ρίμπα. 1ϑΐηι. Ὑ, ὅ8: Ἐκεῖ γὰρ (ἐν ταῖς 
μεγάλαις ᾿Ποίαις) εὑρίσκεται ΕΙΣ ἐΒΉ να ϑδο τ ὁ Ἡρακλῆς 

τῷ Τελαμῶνι καὲ ἐμβαίνων τῇ δορᾷ καὶ εὐχόμενος καὶ οὗτος 
ὁ διόπομπος αἰετός, ἀφ᾽ οὗ τὴν προςωνυμίαν ἔλαβε Αἴας. 

Βεὶ Αὔιθη. ὙΠ] ». 364 Β: ““2περ πάντα ἐκ τῶν εἰς Ἢ, 
ἀναφερομένων μεγαλῶν Ἠοιῶν καὶ μεγάλων ἔργων παρῴ- 

δηται ᾿ιὰΐ τηᾶπ ΠΘα]10}} νου ρ βομ]αρθα, ἀΐθ γγοίο μεγαλῶν 

᾿Ποιῶν καὶ πὰ Βίγοί θη, 5. εϊίβοιν. {, ἃ, ΑἸ ογίνν. 1838 

Νῖο. 66 ἢ, ΑΡοῖ ἀΐδβοϑ ἰδί πἰομύ πόϊπϊσ. 6 5.6116 ἰδί 50 

4ὰ νοΥβίθ θη. ἐδ88 ἀΐθ ἰοῦ ραγοάϊγίοη Ὑ οΥβ6. Βόνγ 0} πῃ ἄθη 

᾿Ἢοϊζαι, ἃ1]5 ἴῃ ἄθῃ μέγαλα ἔργα σοβίαπάθη. ϑοπδί υἱγὰ πόθο 
ἂι5 ἄδρηῃ ᾿Ποῖαι οὐ μπηί Σχύλλη ἃ15. ΤοοΘΝίοΥ ἀθ5 ΡΒΟΥΡ ἃ 5 

υπά ἀον Πεκαίς (ϑολοί. Αροϊϊ. ΠΠ. 825), ἀᾶπη ἀθγ δι} 

ἀον Ηἰπάον ἀθ8. Βεὶ Α ἀπιοὐ ἀϊοποπάθπ Αρο]] (Δπηέοη. ἴάϑοτ. 
31), ἀΐε Οἰδβομίομιίς ἀθ5 Βδίίοβ (48. 26), ΜΙ γ ΚΘ πη 6 ἃἷ5 

Τοομίοεν 465 [Δ 005, ον 465 Αὐοϑίοι, νοὸρ ἀεγ ἀΐο ϑἰδάί 

θοπδηπί 861 (Ραμ. 1, 16), υπὰ ἀοΥ Τοά 465 ΜΙ ΟΙ θᾶ σ΄ οΥ ἀστοι 
ἈρΡοΟΙΠ(Ραι. Χ, 31). 

.Ν ΚΞ » 



΄ 

: ὙΠΕΡ τ» 

ζαι ἄοη ᾿Ηοῖαι βομοίποι ρο]όγέ χὰ μάθοη ἀϊα ἐπιϑαλάμια 

εἰς Πηλέα καὶ Θέτιν, ἂι5β ἄδποηῃ Ττείσεβ 1416. Ρ. 201 Ν. 

δηΐ γί : 

ΧΧΧΥ͂Ι. Τρὲὶς μάκαρ Αἰακίδη καὶ τέτρακις ὕλβιε Πηλεῦ, 
ὃς τοῖςδ᾽ ἐν μεγάροις ἱερὸν λέχος εἰςαναβαίγεις, 

ππά ἀογ Κήῦκος γάμος, ἀδδβθη ᾿πϑ τ 0}} Εγνν ἅμ παπρ᾽ σΟβο Θἢΐ. 

Αἰλθη. ΠῚ Ὁ. 49 (ν8]. Ροϊϊ. ΥἹ, 88): Ὅτι Ἢ. ἐν Κήῦκος 
γάμῳ (χᾷἀν γὰρ γραμματικῶν παῖδες ἀποξενῶσι τοῦ ποιητοῦ 

τὰ ἔπη ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐμοὲ δοκεῖ ἀρχαῖα εἰναι) τρίποδας τὰς 

τραπέζας φησίν. Ρίωξ. ϑψηιρ. ΥΠΠ ». 130}: Καϑάπερ οὖν 
τὸ πῦρ τὴν ὕλην, ἐξ ἧς ἀνήφϑη, μητέρα καὶ πατέρα οὖσαν 

ἤσϑιεν, ὡς ὃ τὸν Κήῦκος γάμον εἰς τὰ “Ησιόδου παρεμ- 

βαλὼν εἴρηκεν. ϑδολοῖ. Αροίϊ. 1, 1290: Ἢ. ἐν τῷ Κηῦκχος 
γάμῳ ἐχβάντα φησὶν αὐτὸν (Ἡρακλέα) ἐφ᾽ ὕδατος ζήτησιν 

τῆς Πῆαγνησίας παρὰ τὰς ἀπὸ τῆς ἀφέσεως αὐτοῦ ἀφέτας 

καλουμένας ἀπολειφϑῆναι. ΜΆΊΠΠοΥ Ποχΐοῦ ΠΠ, 481 Βοπηϊθμί 

ἄδθη Ὑοῖ5, ἄθη πδοὸῖ ἄθπι ϑοῆοὶ. Ρίαί. ϑψηιρ. ». 818 υπά 
Αἰλθη. Ἡ δα Κ] 65 πη ἀογ β θνν 116 465 Καὶ Υ χ βοβργοοιοπ ΠᾺΡ Θα 
50}1, δι ἀθη ΗἨφΘβίοά: 

᾿Αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑοὲ δειλῶν ἐπὲ δαῖτας ἴασιν. 

ΘΙΊΟΠΟΥ βἰπά δυΐ ἀΐε Εδθη φυνεὶ Εγαρηηθηία ἄθα Ηθοΐοά χὰ 

Βοφίθμοπ, ἰῃ ἄθποη ἀϊθ Ἐογποὶ 7 οἵη (7γ. ΧΧΙΠΙ, ΧΧΥΠΠ), 
βίοῃ ἢπάοί. 

ΧΧΧΥΙΠΙ. διγαῦ. ΙΧ }. 442, ΧΙΥ͂ ». 641 υπὰ Θέ ΘΡ Βᾶποβ 
Βγπ. ν. “ἄμυρος (νοι ἀεῖ Κοτοπἑ5): 

Ἢ οἵη Ζιδύμους ἱεροὺς ναίουσα χολωγούς 

Ζωτίῳ ἐν πεδίῳ πολυβότρυος ἄντ᾽ ᾽“Ιμύροιο 

γήψατο Βοιβιάδος λίμνης πόδα παρϑένος ἀδμής. 

5. 7. ἈΧΠῚ. Ὑε]. πιβολὶ ἀδ τὸ οἱ Οτίοπο ρ. ὅϑ 8. 
ΧΧΧΥΤΙ. δολοί. 1. βι 496, Επμϑδέ. 1]. ». 200: 
Ἢ οἵην Ὑρίῃ Βοιωτίῃ ἔτρεφε κούρην... 

Εὰγ οἵη Βείπι δολοὶ. (Πμδί. δίη ᾿ὕρίη Βοιωτίης) 5Βομγοῖθέ 

Ηογπο οἵην. 5. 5. ΧΧΥΠΙῚ. Βίέορμδποβ Βγα. νυν. Ὃρία: 
Ἢ. δὲ ἐν “Ὑρίᾳ τὴν ᾿Αντιόπην φησὶ γενέσϑαι. 



Υῖνγ ἔρθη πο ο} ἀΐθ βοιβί πίον Η δ βὶ ο 5 Ναιμδπ Δηρὸ- 

Γἀυίθη (6 ]}6 πη. Ὠΐησδα., ἀΐδ νυ οἰ] 16 θυ ΐπ σ᾽ ομύγοη. 

ΠΕ τ Ἠμϑδί. 1]. Ρ. 1165 (μμάοο. ». 218): 
τὴν νου, δ’ ἄρ᾽ ἔτικτε “ίνον πολυήρατον υἱόν, 

ὃν δὴ, ὅσοι βροτοί εἰσιν ἀοιδοὶ καὶ κιϑαρισταί, 

πάντες μὲν ϑρηνοῦσιν ἂν εἰλαπιναῖς τε χοροῖς τε 

ἀρχόμενοι δὲ “ίγον χαὶ λήγοντες χαλέουσιγ. 

Υ. 8 κ(θμ εἰ, δὲ χ. Οἷδηι. δίγοηι. 1. Ὁ. 280: ἩΙ. γὰρ τὸν 
κιϑαριστὴν “Ἃίνον 

παντοίας σοφίας δεδαηχότα 

εἰπών. Ἠφεμιδπη 5. 262 παντοίης σοφίης. 

ΧΙ, Ππιιδί. Π. }. 3581: ΑΙ (ΖΔαναΐδες) παραγενόμεναι 
(ἐς "΄.«419γον) ἔξ Αἰγύπτου φρεωρυχίαν ἐδίδαξαν, ὡς Ἢ." 

᾿Αργος ἄνυδρον ξὸν ΖὨαναὸς ποίησεν ἔνυδρον. 
ὈΦΥΒΘΙΡ6 ὙοΥβ πο Νδιμθη θεῖ ϑίγαῦ. ρ. ὅ89. νχὸ πυΐ Ζ)΄ αναοὶ 

ϑέσαν αὖτις. Πεδηοῖ. Φέψιον "«“4ργος “Η. μὲν τὸ ἄνυδρον. 

ΧΙ]. ϑέγαὺῦ. Χ ». 411: Ἢ. μὲν γὰρ Ἑκαταίου καὶ τῆς 

Φορωνέως ϑυγατρὸς πέντε γενέσϑαι ϑυγατέρας φησίν" 

"ἜΣ ὧν οὔρειαι νύμφαι ϑεαὶ τε ῤτη οτος 

καὶ γένος οὐτιδανῶν Σατύρων καὶ ἀμηχανοεργῶν 

Κουρῆτες τε ϑεοὶ φιλοπαίγμονες ὀρχηστῆρες.. 

ΧΙ. δέυαῦ. ' ». 221: 
Τὶεῖς ἐξεγένοντο “υκάονος ἀντιϑέοιο, 

ὅν ποτε τίχτε Πελαογός. 

Ἡδοϑἰοά πὰπηΐο ἤθη Ρο]α55ο5 αὐτόχϑων ( Αροϊϊοά. ΤΙ. 1. 
ΠῚ, 82) ἱπ Αὐκδάϊοη (ϑόγυ. αἴθοτᾳ. Π. 88). οι ῬᾺ1] 85, ἄθῃηι 
ΒΌΠΠ6 ἀθ5 Υ Κῶ οΠη, νᾶ πδοῖ ἴππι ἀἷο 5ίααί ῬΔΠ] Δ η01 0 ἴῃ. 

ΠΑὐῇς Ρεπαπηΐ (Βίορη. ν. Παλλάντιον) υπᾶ ἄϊο Βίδάίΐ ἀ65 [,γ- 

Κδοη ἐπὲ τῷ Ζιὶ παραβασίαν εἰπεῖν Παῤῥασία ( Ἐκπϑδί. 1]... 

». 228). 

ΧΙΜΠ. Οοηϑίαηϊίη. Ῥογρἤψτγοφ. ὅδ ἱπεριαί. ». 22: 
ἭΙ δ᾽ (Θυΐα) ὑποκυσσαμένη Ζιὴὶ γείνατο τερπικεραύνῳ 

υἱὲ δύω ἸΠάγνητα ΠΠακεδόνα' ϑ’ ἱππιοχάρμην, 
οἵ περὶ Πιερίην καὶ Ολυμπον δώματ᾽ ἔναιον. ἡ 

ΧΙΙ͂Υ. θθγ τἸδιμμδίκου Πϊπίο ἄθη ΑἸ οπἶ 08 ὙῸΠ 
γα]οϊκοπᾶν }. 196 (Πεογοάϊαη. θεῖ Βοϊδϑοπαάε Αηϑοά. 1], 

259): 

ἀπδοδνοῦ .λ.,.»9}..;.» 



Πάγνης δ᾽ αὖ Ζίχτην τε καὲ ἀντίϑεον Πολυδεύκχεα... 
Φ, θ58πη 74} γ». {. ῬΗΠ. υ᾿ Ῥάβδαρ, Β. 9 Κ. 258. 

ΧΙΩΥ͂. Εἰψηι. 1Π.».168.: Ἡ. δὲ διὰ τὸ τριχῇ αὐτοὺς οἰκῆσαι" 
Πάντες δὲ τριχάϊχες καλέονται, 

οὕνεχα τρισσὴν γαῖαν ἑκὰς πάτρης ἐδάσαντο" 
τρία γὰρ ἑλληνιχὰ ἔϑνη τῇ Κρήτῃ κατῴχησαν Πελασγοὺὴ 

᾿““χαιοὶ Ζωριεῖς. 

ΧΙΥ͂Ι. Πιυβί. Π. }. 94. 126. 191: Φυλέα --- φίλον μα- 

κάρεσσι ϑεοῖσι Ἢ. Ἠεγ πη Φυλῆα φίλον μ. ὃ. φυβδπηηθη-- 

Βαηροηά. 

ΧΕΥΗ. δέγαὐ. ΥΗΙ }. 8342, Βίερμ. νυ. ΄Ὥλενος: 
Ὥιχεε δ᾽ Ὠλενίην πέτρην ποταμοῖο παῤ ὄχϑας 

εὐρεῖος Πείροιο. 

Νγαῦὺ. [σὲ πἴηδα: ΠΠεταγράφουσί τινες πόροιο οὐκ εὖ, 

ΧΗΥΠΙ. ϑολοί. Ῥὼιά. Οἱ. ΧΙ, 46: 
Τὴν δ᾽ ᾿ΔΑμαρυγκείδης Ἱἱππόστρατος ὄζος Αρηος 

υχτέος ἀγλαὸς υἱὸς Ἐπειῶν ὄρχαμος ἀνδρῶν... 

«Αροϊϊοά. 1, 8: Ἡ. δὲ (Περίβοιαν) ἐξ ᾿Ωλένου τῆς ᾿α“ἰχαΐας 

ἐφθϑαρμένην ὑπὸ ᾿Ἱπποστράτου τοῦ ᾿μαρυγκέως Ἱππόνουν 

τὸν πατέρα πέμψαι πρὸς Οἰνέα πόῤῥω τῆς Ἑλλάδος ὄντα 

ἐντειλάμενον ἀποχτεῖγαι. 

ΧΕΙΝ, ολοί. δορὶ. Τταοῖ. 268: 
Ἢ δ᾽ ὑποχυσσαμέγη χαλλίζωνος Στρατονίχη 

Εὔρυτον ἐν μεγάροισιν ἐγείνατο φίλτατον υἱόν" 
τοῦ δ᾽ υἱεῖς ἐγένοντο Ζ]ηἴων τε Κλυτιός τε 

Τοξεύς τ᾽ ἀντίϑεος ἠδ᾽ Ἴφιτος θζος Ἴἄρηος, 

τοὺς δὲ μεϑ’ ὁπλοτάτην τέχετο ξανϑὴν Ἰύλειαν 

᾿Αντιύπη χρείουσα Πύλωνος Ναυβολίδαο. 

Πύλωνος ει. παλαιὸν γένος οπιδπάϊτίε Β ἢ {] ὁ Υ αὐ ΠΝ. ». 58. 

Ι.. Τξοίτος 1416. 314 νοῦ Ααξο]Υκοβ: 
Πάντα γάρ, ὕσσα λάβεσκεν, ἀΐδελα πάντα τίϑεσκεν. 

Πὰ5 Βέψηι. ΜΗ. Ρ». 21 Ἰἰοβί ἱπ' ἀθιηιβοῖθθη Ὑοῖβο ὅττε χε χερσὲ 
λάβεσκε υπὰ Πμάοο. ». 815. 394 ἀΐδηλα τέϑνησκεν. 

1. Νολοὶ. Ρὶπά. Νοηι. ΤΥ, 95 νοῦ Ροϊουβὶ 
Ἥδε δέ οἱ κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή 

αὐτὸν μὲν σχέσϑαι χρύψαι δ᾽ ἀδόκητα μάχαιραν 

καλήν, ἣν οἱ ἔτευξε περικλυτὸς ᾿Αμφιγυήεις, 

θ 



ἐμῷ ἀν 

ὡς τὴν μαστεύων οἷος κατὰ Πήλιον αἰπύ 

αἶψ ὑπὸ Κενταύροισιν ὀρεςχῴοισι δαμείη. 

ῬΟΥΡΉγΥΪο5. Βεὶ Ὑὰ] ον “ἀηιηιθη. ρ. 242 οὐ ἅμηί δι8 
Ηοβὶοά τὰ περὶ τοῦ Πηλέως καὶ τῆς ᾿Ακάστου γυναιχός. 

16 Τοοβμίον. ἀθε ΡΟ] 65. παπηίο Η. Ροϊγάδιο (ϑολοί. Μεὶ 

ΠΣ 11. ΝΠ ». 148) υπμά ἀε5 Ραΐτο Κ] ὁ5 γαίοι, Ν δ ὅ {ἴ0 5, 
Βυυάοι ἀθβ 6] 65 (Πμδύ. 11... 85. Ππάοο. }. 381). 

{1Π΄.- δολοί. Ρίπά. νοι. ΠῚ, 92: 

«ϊσων, ὃς τέκεϑ᾽ υἱὸν Ἰήσονα ποιμένα λαῶν, 
ὃν Χείρων ϑρέψεν ἐνὲ Πηλίῳ ὕλήεντι. 

ΥΩ]. δολοὶ. Θά. μι 69: «Αἴσονος δὲ καὶ Πολυμήλης ΕΝολο: 

μήδης Πουγπο αὦ Αροϊϊοά. ». 69) καϑ’ Ἢ. γίνεται Ἰάσων. 
5. Ηδγδηη 5. 268. ϑολοί. Ριῖπά. Ῥγέῇ. ἽΝ 181: Ἧι; Ναΐδα 
φησὲ τὸν Χείρωγα γῆμαι. 

[Π|. δέγαῦ. ΥἹ1. 436: ἩΙ. δὲ ἐν τῇ καλουμένῃ γῆς περιόδῳ 

τὸν (ϑιγέα ὑπὸ τῶν “Αρπυιῶν ἄγεσθαι 

Γλακτοφάγων ἐς αἷαν ἀπήναις οἰκί ἐχόντων. 

Ὑγονίεν αοία δίοπας. 114 499. χιεϊηΐ, Ε ΡΠ ΟΤΟΒ ΡοΪ Βίταθο 

Οἰἶο ἀΐἶοθο οιθα ἀθ5 Ηοβδὶοα ἂἃι5 ἀογΓ γῆς περίοδος ἀθ5 

Ἐπάόχοβ. Τῆς περίοδος Ἰΐοθ5 οἷθῃ ΤΊ ΟῚ] ἀ65. ποβιοαϊβοιθη 

κατάλογος. Υ 6]. ἔδει ἀϊο ΕἸυοΝ ἀοι νεϊάοη Ηδυρυΐθη Αροίίοά. 

Ϊ, 9.21: Ἡ. δὲ λέγει αὐτὴν (ἑτέραν) Ὡχυπόδην" αὕτῃ κατὰ 
τὴν Προποντίδα φεύγουσα μέχρις Ἐχινάδων ἦλϑε νήσων, 

αἵ νῦν ἀπ’ ἐχεῖγης στροφάδες καλοῦνται. εν ἘδΜπδάση 

(μα ἃπὸ Ηοβὶοά (συγχοῦνται χαὶ αἱ λοιπαί [Ἐχινάδες [Ὁ 

Εγνν ἄμα (ϑίέγαῦ. 1 ». ὅ9).. ἴπ Βεσιρ δυΐ ἐΐε Παρυΐοη 

βαρ ἄθγ ϑολοί. Αροῖ!. Π, 216: Εἰς τὰς πνοὲς ἔτρεχον, 
ὡς Ἢ. φησιν. Ἠοτδᾶπη 85. 264 Ἰἰοβί ἴσα ταῖς πνοαῖς απὰ 

Βϑαομύ 65 δυΐ Τάδοφ. 268. Ηϊοιη σ᾽  ὄτί ν᾽] οἰ ομ, νγἂβ ϑέγαῦ.. 

»- 434 ποῖ Εταίοβίμ θη 95. ἃπ5. Η. δηϊητύ: 
«Αἰϑίοπάς τε “ιγυς ἠδὲ Σχύϑας ἱππημολγούς. 

Ὠΐο Ηάβοῖν. “Ζιγυστὲ δέ; υἱοϊιί!ο᾽; ΠΤ 6 πη: ὨΪ6 Ἰοὐφίο Θ'Ὺ]Ρ06 

γνοὴ Σκύϑας Κυγα. γ᾽ 6]. Ειυϑί. ". ». 423. 

ἐν. ϑολοῖ. Π. β, 164: 
Ποδώκης δῖ’ ᾿Ζταλάντη. 

ΝΆΟΝ Ηεβἰοᾶ γα 5816 Τοο οι ἀ65 Σ χοινεύς (4ροϊϊοά. ΠΙ, 9). 

ἘΕπϑοί. 11. ».1146: “ΕἸ. γυμνὸν εἰςάγων ᾿Ἱππομένην ἀγωνιζό- 

μενον τῇ “Ιταλάντῃ. Ὗα)]. δοβοί. έη. 11. Ψ, 688. 

ΝΕ ὥς ὟΣ Δ νι (..».. 



ἐἐκὶ ἀν .““π- 

ΠΥ. Νίοοϊ. Ῥαριαβοοη. 6αο. Ἰαῖε8.}. 41ὅ, διοϊά. ο. ἀλχή: 
᾿ἡλχὴν μὲν γὰρ ἔδωκεν Ὀλύμπιος ΑΙἰακίδαισι 

γοῦν δ᾽ ᾿μαϑαονίδαις πλοῦτον δ᾽ ἔπορ᾽ ᾿Ατροείδησι. 

ἩδΥμπιᾶππ δ᾽ ἔποῤ 5ι. δέ περ (βόμοι ἢ εἰ δὲ πόρ). Ροίψ᾽. 

Υ, 2, Μυϊά. υ. δαῖτας: " 

Αἰακίδας πολέμῳ χεχαρήοτας ἠῦτε δαιτί. 
01. Ρίμί. Τλος. 20: ᾿“πολειφϑῆναι δὲ τὴν ᾿Αριάδνην 

τοῦ Θησέως ἐρῶντος ἑτέρας" 

ΖΙεινὸς γάρ μιν ἔτειρεν ἔρως Πανοπηΐδος «ἰγλης" 

τοιοῦτο γὰρ τὸ ἔπος ἐκ τῶν Ἡσιόδου Πεισίστρατος ἐξελεῖν 

φησιν Ἣ ρέας ὁ Π]εγαρεύς. Αἰδοη. ΧΙ }. ὅδ᾽] Α: Ἢ. δέ 
φησιν Θησέα νομίμως γῆμαι καὶ Ἵππην καὶ “ίγλην.. 

1. Ἡδεμοῖ. υ. ἐπ’ Εὐρυγύῃ ἀγών" 

Εὐρυγύης δ᾽ ἔτι χοῦρος ᾿ϑηναίων ἱεράων. 

Ηογ δῆ  “ϑηνάων. Αἢ ἀδη Εατν ΠΥ 65 ἀδικί Η δ οκ, Κτοία"ς 

1. 18 Βεὶ ἀημηιοη. υ. ὕρϑοος: Καὶ Ἢ. τελευτῆσαί τινα 

(φησι) 
πρῶϊ μάλ᾽ ἠΐϊϑεον. 

Βοηβί οί ἰὸν δα ΑΥ ἢ ΒοΙσοπάοβ. ΟΥ̓ΩΡΊΘΥ βθ:κ Ι 
». 46: Ἢ. δὲ τὸ Πρύκριν παρὰ τὸ χρίσις πρύόχρισις προ-- 

κρίσιν καὶ ἐν συγκοπὴῇ Πρόχριν. Θ΄ σΟΥ ΟΠ γγὰῦ πᾶὸ} Η βίο ά 

ΒΌΒη ἀθ5 Μοίϊοη, Επκοὶ ἀθθ. Εγο οί οὰ5 (αμ5. 11, 6). 

«Αοἰΐαη. Κ΄. Η. ΧΗ, 20: “ἐγει Ἢ. τὴν ἀηδόνα μόγην ὀρνίϑων 
ἀφελοῦν ὕπγον καὶ διὰ τέλους δἰἀλμε τὴν δὲ χελιδόνα 

οὐχ εἰς τὸ παντελὲς ἀγρυπνεῖν καὶ ταύτην δὲ ἀπολωλέναι 
τοῦ ὕπνου τὸ ἥμισυ. ΜοΙίο, νοὴ ἀογ οἷπ Ποιπὸβ ἀον Κε- 

χροπίς Ῥοπδηηΐ ἰδέ, νὰν ποῖ Ποβίοὰ Τοομίου ἀὸβ ΜΙ γγμοχ 

(Παγροογαῖ. ο. Πελίτη). 

ΠΥΠῚ. Νολοὶ. Ρίπά. Οἱ. ΧΙ, 19: 
Τιμάνδρην Ἔχεμος ϑαλερὴν ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν. 

δογο. Υἶγῳ. θη. Ὑ1Π|, 180: καηιοῖβ Ποβίοάμα ἀϊοαΐ, φια-- 
ἐίογ (Αἰγι 8} σοπὶμηοίμιβ οἱ Ἐσυαπάον, ἱαηιθα φμΐάαπι ἀϊσιηΐ, 
Τλμορίαο (ΤλοεΙϊ) ἢ ϊα5. (Πἰϊανι) δάση οὐ ΜΠ ρογηιποδίγαηι 
( εἰ εἰμ. Οἰψέαοιιποϑίγαηι" «Ποίοηαηι οὐ Τιμιαπάγανι {μεῖς 56, 

φιαρε ἰμασὶξ ἀσόγονὶ (οἠοηιδ ( Ἐοϊεηιμα). δολοὶ. Ῥιὶμά. Νϑρι. 
Χ, τὅο: Ὃ μὲν Ἢ. ἀμφοτέρους (Κάστορα καὶ Πολυδεύχην) 
“΄:ὸς εἶναι γενεαλογεῖ, --- Ἢ. οὔτε «1͵δας οὔτε Νεμέσεως 



τ ἀδ -ο-- 

δίδωσι τὴν Ἑλένην ϑυγατέρα ἀλλὰ ᾽Ωκεανοῦ καὶ Τηϑύος. 
ΥΕ6]. Αμδεπαψ. ἴμεῳ. }. 184. 

ΠΙΧ. δολοί. ἔων. ΟΥ. 349 νοι ἄθῃ Τδομίργη 465 Τ'γηάατοι 5 

(ν8}. 5 (5 ΒΟΥ 5 Ροὶ Θομηοίδονϊη »}. 380): 
Τῇσιν δὲ φιλομμειδὴς ᾿Αφρόδιτη 

ἠγάσϑη προςιδοῦσα καχὴν δέ σφ᾽ ἔμβαλε φήμην. 

ΠΧ. ϑολοῖ. ϑορῆ. Εἰ. 889: 
Ἢ τέχεϑ'᾽ “Ερμιόνην δουρικλειτῷ ΙΠενελάφ" 

ὅπλότατον δ᾽ ἔτεκεν Νικόστρατον ὧζον “Αρηος. 

ΝΜ μοΙδ05 υπὰ Α ρ᾽ Δ ΘΠ ῸΠ ᾿ΐοβϑοη με ΗΠ οϑίοά ϑὅϊμηθ ἀθβ 

Ρ] 5.6 πη 65, ΕΠΚΟΙ ἄθ5 Αἰγοὺβ τά ἀοΓ Αθτορο. Ἰποίς. 
1|. ». 181 Βαοῆΐηι.. ΟΥ̓απιοῦ Απθοί. 1Π Ὁ. 818. Βεὶ Βαοίνη. 
Απεοά. 11, 241: Πρῶτος Ἥ. παρὰ τῆς Ἑλένης τὸ εἴδωλον, 

παρήγαγε καὶ “Πρόδοτος. 

{ Χ1. ϑολοί. Αροϊϊ. ΤΥ, 892 (νοι ἀον [η56] ἄθν 5 ἴγϑα 6): 
Νῆσον ἐς ᾿νθϑεμόεσσαν, ἵνα σφίσι δῶχε Κρονίων... 

ΒΊΟΠΟΥ γον Θάγπδβοιβ. 8]. ᾿μδί. Οὦ. }. 1110, ϑολοί, θά. 
μ, 168: Ἢ. ἐμυϑεύσατο ὑπὸ Σειρήνων καὶ τοὺς ἀνέμους 

ϑέλγεσϑθαι. Ἠδδίοα [6585 ἄθη Θάγδϑουβ ἰπ ἰγυνπο  βΌ οι 

οογα ἀππμουγοι (ϑοῆοί. Αροι. ΠῚ, 811), πδοῖι Τα! οπ᾿ τά 
ΘΙ ΚΠ οη, πῃ Α ὁ πᾶ, ἀθν [η56] ΟΥν σ᾽ ἃ τπὰ ἄθῃ ΠΟΙΟῚ 

Κοιποῆ (ϑέγαῦ. 1 ». 28). ᾿“ρέτη νχἂγ ἱδπὶ Θομννοϑίοι. ἀ65 
ΑἸΚίποοΒ ὑϑολοὶ. Οά. ἡ, ὅ4). δολοῖ. Θά. α, 85: .ΗΙ. φησι 

κεῖσθαι τὸν δ᾽ Ὥγυλιον" ἢδ᾽ Ὠγύλη (9)" νῆσον δὲ ταύτην 
οἱ καλοὺς (παλαιοί...) καλοῦσιν. δίερἢ.υ. γυλίη νῆσος, 

ἔνϑα Ὀδυσσεὺς ἐκ τῆς ναυαγίας δξεθῥίφη. Βαίηδηῃ 

ἀοηκί ἰου θοαὶ ἂῃ ἄθη Γῆς περίοδος, ΝΕ]. 5. {1Π. 

1 Χ11. Πιυοί. 1Π|. Ρ». 1186 (νρὶ]. Εμάοο. Ρ. 11}: 
Τηλεμάχῳ δ᾽ ἀῤ ἔτικτεν ἐὔζωνος Πολυκαάστη 

Νέστορος ὅπλοτάτη κούρη Νηληϊάδαο 

Περσέπολιν μιχϑεῖσα διὰ χρυσῆν ᾿φροδίτην. 

{Χ1]Π. ϑολοί. Ῥὶπά. Ῥυίῇ. ΠΙ, 48 οὐνν ἅμ ἃι5 Η 510 ἃ 
τὸν περὶ πύνοντος μῦϑον" 

Τῷ μὲν ἀξ ἄγγελος ἦλϑε κόραξ ἱερῆς ἀπὸ δαιτός 
Πυϑὼ ἐς εἰὐἠμάνον καί ῥ᾽ ἔφρασε ἔργ᾽ ἀΐδηλα 
(Φοίβῳ ἀκερσεκόμῃ, ὅτι ἼἼσχυς γῆμε Κορωνίν 

Εἰλατίδης Φλεγύαο διογνήτοιο ϑύγατρα, 



ΣΝ 

Π]ΙΘΒοΙΡοη Ὑοῖβα πὰ ἤγίμ. Π|. 14. πὰὺν ἀϊθ ἀνγεὶ οὐβίθῃ δι- 

ΒΔ ΘΠΡ ΘΟ ΖΟΡΘη ἰῃ Σ 

τῷ μὲν ἀῤ ἦλϑε κύραξ φράσσεν δ᾽ ἄρα ἔργ᾽ αἴδηλα. 

ἀπά ἴπι γι οη ὅττ᾽ (οάογ ὅτ᾽ ἀ9} ἼἜσχυς ἔγημε. 

{Χχῖ]Υ. ὍΡΟΥ, 1εγαΐ. ρ' 11| νοῦ Αβκιορίοϑβ: 
Πατὴρ ἀνδρῶν τὲ ϑεῶν τε 

χώσατ᾽, ἀπ’ Οὐλύμπου δὲ βαλὼν ψολύεντι κεραυνῷ 

ἔχτανε “ητοΐδην φίλον σὺν ϑυμὸν ὑρίνων. 

ΒΙΟμΕρ᾽ ποίη Εγοαπά Κὶ 6 56} ἐδ ἄψηῖπο ἐπ Αροίποϑηι Ποηιθγῖοο 
}.126 “2ητοΐδαο. Νῶροι ΗἨδβδῖοά νὰ ΑΚ] ρίοβ βόιη ἀΥ 
Αὐβίπος (Ραμ. 1, 26. ἀον ᾿Ης- ἢ τῶν τινὰ ἐμπεποιηκότων 

ἐς τὰ Ἡσιόδου τὰ ἔπη συγνϑέντα ἐς τὴν Πεσσηνίων χάριν) 

απ ΙΔ ΟΙ Δ0η 50 θη ἀὁΓ Χαπίμο (οάεν Χαπίμ ποθ) νθὴ 

ἌΡΟ]] ΟΨολοί. 11. ὃ. 195). ϊὸ οῖβο, ἀΐθ Βοῖμι ϑολοί. Ῥέη. 

ΠῚ, 14. νουκοιιμθη οἶπὸ Ναιηθὴ ἀθ5 ὨΙΟΒίοΥΕ 
Ἢ δ᾽ ἔτεχ᾽ ἐν μεγάροις ᾿Ισκληπιὸν ὄρχαμον ἀνδρῶν 

Φοίθῳ ὑποδμηϑεῖσα εὐπλόχαμον τ᾽ ᾿Εριῶπιν 

Βοβγοίθοη ΒόοκΚη ἀπά Ὑ ογίον (αοία Πἤοηαο. 11, 498} ἄθμ 

Η. “ὑ. Υοῖ]. ἡ. ΧΧΧΥΙ. Βεῖμι δολοί. [οἱοῖ: Καὶ ᾿χψρσινόης 

ὁμοίως υἱἷί “ννοὶ γ οίβοη Ἠθγᾶπη ᾿ἰοβέ περὲ ᾿.4. ἀπά οἱθέ 
ἄθμι Π. ἐΐε ψυνεὶ Ὑοβο: 

᾿Πρσινόη δὲ μιγεῖσα Ζ΄ιὸς καὶ “ητοῦς υἱῷ 

τίχτ᾽ ᾿“Ισχληπιὸν υἱὸν ἀμύμονά τε χρατερόν τε. 

ΑΡΟΥ τἱομίϊο βὰν Βόοκιι, ἀδδθ5 ἱπ ᾿“ρσινόης ἀδν Νᾷμπιο ἐὃ5 

ΠΙΟΒέογβ Κουγπηρὶ γί βοὶς  Ὑγὰϑ Ὁμλνν οἰ [Ὁ Πα Ὁ, ὑγομη τὰ εἰὰβ 
πάη 6. ΒΟΒΟΙ θη ΔηΒΙ ἢ. 

υχγ΄. Πιδί. 1]. ». 323 (νοὴ ἀογ ΘΟΒΠο Πρ εὶς ἀθ5 ΓρΡἈ1- 

ΚΙο5, ἀδβ. Βιμάοιβ ἀθὸβ. ΝΜ οἰ ἃ 0 15}: 

᾿Αχρον ἐπ᾽ ἀνϑερίκων καρπὸν ϑέεν οὐδὲ κατέχλα 

ἀλλ᾽ ἐπὶ πυραμίνων ἀϑέρων δρομάασκε πόδεσσιν 

οὐκ νὸν. χαὲ οὐ σινεέσκετο χαρπόνγ. 

γε]. ἀδ8. ». 1206, ϑολοῖ. 1|.ὃν, 227], νὸ ἐπὶ πυραμίγους 
ἀθέρας φοίτασχε π, (οὐ. Ράγγη. }. ὅ88, ὅ90. ἀοῃκί δὴ 
ὁρωώμασχε), θ ἀ. ρ». 1689. (νοὸ διοῖ σοβασί ννἱγά; Ἢ. δέ φησι 

προμιγῆναι αὐτὴν (Κλυμένην, ἩΙαϊοΥ ἀδ5 Γῥρ ἃ Ὁ10 5) “Ἡλίῳ 

καὶ τεχεῖν ()αέϑοντα (ννὰθ Οθθηδοὸ Βοίμι δολοί. Θ«. λ, 336), 

δολοί. Αροίϊ. 1, 45 νο πυρίνων). 5. ἡ. ΧΧΧΙΥ. ΡῈ ῚΚΙ05 



-τ- δ ἡ. 

Καὶ θεῖ Η. πηΐον ἄθπ Αὐροπαπίοι. πἰομί νὸν (ϑοῆοί. Δ4ροϊ!. ἃ. 

ἃ. Ὁ., Ῥλαυοτ. ᾿Ιφικλος), νοὴ ἄοποη ἄον Ιου οὐδάμ! δ, δἰ 
Βοίθη ἀσγοι ἄθα ΟἸκοδη πδ0} [ἀρ νοι σ᾽ Κοιμιιοι, εἶτα βαστάζοντας 

τὴν ᾿“Ιργὼ εἰς τὸ ἡμέτερον ἀφιχέσϑαι πέλαγος (ϑεβοῖ. Αροίι. 

ΤΥ, 254). - 

ΠΧΥῚ. ϑολοὶ. Αροϊ!. 1, 8524: Θέσϑαι τὸ αἰτῆσαι χαὲ 
ἱχετεῦσαι καὶ “Η,," 

Θεσσάμεγος γενεὴν Ιλεοδαίου χυδαλίμοιο. 

ΠΧΥΤῚ. Α4ροϊϊ. 1... Ποηι. ρ. 51: 
«ϊπυτος αὐ τέκετο Ἰλησήνορα Πειρίϑοόν τε. 

Νολοί. 1. βι 604: Ἔστι δὲ οὗτος Αἴπυτος τῶν ᾿ρχκαδικῶν 

ἡρώων. περὶ οὗ φησιν Ἥ. , 

ΠΧΥΤΠ. διγαῦ. ΠΕ». 424: “ΠΙ. δὲ ἐπύπλεον περὶ τοῦ 
ποταμοῦ λέγει καὶ τῆς δύσεως, ὡς δι’ ὅλης δέοι τῆς Φωκί΄. 

δὸς σχολιῶς καὶ δραχογτιδῶς" 

Ὃς παρὰ Πανοπίδα Γλήκωγά' τ᾽ ἐρυμνήν 
καὶ δὲ δι’ Ὀρχομενοῦ εἰλιγμένος εἰσι δράκων ὡς. 

ἴῃ Υ. 2, ἀον Κοιγυρύ οί ϑολοί. υπά Τάφο Αγαί. Ῥλαθη. 4 

(διερχόμενος ἠπειγμένος), 6 ἴον υἱν Ἡογιᾶππ Θριι86. 

Π, 304 ἀΐο [μεϑᾶυί θεῖ δίγδ ο βσοροι καί τὲ ἀθν ὅ501}0]. μεῖ- 

ΒΟ μα ίοη. Τλήχωνα μὰ ἀοΓ οοά. Πεάϊο. 

ΠΧΙΧ. Πιδί. 1. ». 208, ϑολοῖ. 1. βι 522 (νοι Βύοί!-- 

Βόιοι Κρ 5505}: 
“Ὅςτε “Ἰιλαίηϑεν προΐει καλλίῤρῥοον ὕδωρ. 

Ἐμδί. προχέει υμᾷ 50 5(ειύ ἀογ Ὑοῖβ ἱπὶ ἦψηιη. Αροί,. 241. ᾿ 
ϑολοῖ. Ρὶμά. Οἱ. ΧΙῪῊ {ψαγσωρηι.): Ταύταις (ταῖς Χάρισι) 
γὰρ’ Ἔτέοχλος ὁ Κηφισσοῦ τοῦ ποταμοῦ πρῶτος ἔϑυσεν, 

ὡς φησιν Ἣ.: διὰ δὲ τοῦ ᾿Ορχομενοῦ Κηφισσὸς δέει. 

Ν 0 ΗΠ οσπὶ ἃπη 3. 264 50116ι ἀἷε γγοιίο ὡς φ.᾿ ΠΙ. νογδβούαί βεΐῃ. 
Εν νουθίηάοί ἀποὺ ΕΥΔρΙμδαΐ τἱΐ ἄθι νου Υ  Θ μάθῃ. 4150: 

Ὅςτε «“Ἰιλαίηϑεν προχέει καλλίῤῥοον ὕδωρ 
καὶ παρὰ Πανοπίδα... Γλήχωνά τ᾽ ἐρυμγνήν 

καί τε δι’ ᾿᾽Ορχομενοῦ εἰλιγμένος εἶσι δράκων ὡς. 

ΝΟ ἄθπὶ 5010]. Βεὶ Πεψπα 1|. ὙΙ ». 064 Καπηίο Η. ἀΐὸ 
Ναιποη ἀοΥΓ ΟΠ ίθη πἰομί, νορόροη Ῥαμδ. ΙΧ, 8ὅ. 

ΧΧ. διγαῦ. 11». 466 (ΥΕ]. σοριὶδί. Ριίοίμο ορὶϊ. δίγαν.): 
Ἤτοι γὰρ “οχρὸς “ελέγων ἡγήσατο λαῶν,. 



σεν Ἰν 

τούς δα ποτὲ Κρονίδης Ζεὺς ἄφϑιτα μήδεα εἰδώς 

λεχτοὺς ἐχ γαίης ἀλέους πόρε Ζευκαλίωνι, 

ΑΝ γαῦ. Φευχαλίωνος, (ἡοηιὶδί. ἀὰθ νὸν Η οὐ π ἃ ἢ ΡῸΡΙΠρίο 

«“ευχαλίωνι. Νδοϊ Ογαπιοῦ 5 Αποοίά. ἵ. Ρ». 204 Ιοϊξείς Η. λαῦς 

γοὸῆ τὸ ἁλὲς ἃ. ἱ. τὸ ἀϑοοῦν ἃ". ΠΟΥ ἰδύ βία ἀλέους 

πἰομί λαούς, λαέων οἶον ἁλέῳ, κοπάοτῃη ἁλέας σὰ Βοβγοίθ θη. 

ΧΧΙῚ. Νολοί. Ρίπά. Οἱ. ΧΙ, 858: Ἔνιοι δὲ γράφουσι Σῆρος 
Αλιῤῥοθίου, οὗ μέμνηται ᾿Η." ᾿ 

Ἤτοι ὃ μὲν Σῆρον καὶ “λαζυγον υἱέας ἐσθϑλοῦύς... 

ΠΧΧΠ. ϑολοί. Ἄροί!. Π, 291: Ὅτε δὲ ηὔξαντο οἱ περὰὴ 

, Ζήτην τῷ 4ιὶ στραφέντες λέγει καὶ Ἢ." 

Ἔνϑ᾽ οἵγ᾽ εὐχέσϑην Αἰνηΐῳ ὑψιμέδοντι" 

ἔστι γὰρ χαὶ Αἶνος ὅρος Κεφαλληνίας, ὅπου ΑἸἰνησίου 

Διὸς ἱερόν ἐστιν" ---᾿ ΑΙπολλώγιος μὲν οὖν τὴν ἀποστρέψασαν 

τοὺς περὶ Ζήτην ἼἾοιν λέγει “Ι. δὲ Ἑρμῆν. ; 

ΧΧΠΠ. δολοὶ. Ρίαί. ϑψηιρ. ρ. 45: 
Ἔχ τοῦ δ᾽ ὅρκον ἔϑηχεν ἀμείγονα ἀνθρώποισι 

γοσφιδίων ἔργων περὲ ἱΚυπρίδος. 

ἢ ὰ5 [οἱσοπάς ἀφοοδισίων Ἰᾶπδεί Η οὐ πη 5. 2571 ἱὐΐ ΒΟΚΚΟΥ 

γγορ᾽ υπἀ οἰποηϊτ 56 ἢν οΊ μοἸΠοἢ ἀπήμονα. ΥΩ]. Αροϊίοά. 1,1.8: 

“Ἢ. χαὶ ᾿“ἰχουσίλαος Πειρῆνος αὐτὴν ὉΪωγλέγει (Πεογοάϊαη. 

». τ: Πηρὴν [ Πειρήν] καϑ'’ Ἢ. πατὴρ υἱός [᾿Ιοῦς}" 
ταύτην ἱερωσύνην τῆς Τίρας ἔχουσαν Ζεὺς ἔφϑειρε" φωρα- 
ϑεὶς δὲ ὑφ’ Ἥρας τῆς μὲν κόρης ᾿ἁψάμενος εἰς βοῦν με- 

τεμόρφωσε λευχὴν αὐτῇ δὲ ἀπωμόσατο μὴ συγελϑεῖν, ΖΓ ιό 

φησιν “Η,, οὐκ ἐπισπᾶσϑαι τὴν ἀπὸ τῶν ϑεῶν ὀργὴν τοὺς 

γενομένους ὕρχους περὶ ἐρώτων. 

ὮΧΧΙ͂Υ. δολοὶ. Θά. δ. 231, Ππδί. Ρ». 144. (Βεν εἶθ, ἀδθ5 
ΑΡΟΙ] υπὰ Ῥᾶδη γνοιβο θάοη): 

Εἰ μὴ ᾿“Ππόλλων Φοῖβος ὑπὲκ ϑανάτοιο σύόωσεν 
ἢ αὐτὸς Παιήων, ὃς πάντα τε φάρμακα οἶδε, 

Ἠπμδι. ἐκ ϑανάτου σάωσει, δοϊοῖ. εἶδεν. Ἠοτπαππη ἈΠΟ 
πάντα τὲ (Αμάοτο ἀΐο νυ]σαία πάντων Ὑ.. πᾶμη!ο}} 50. ἀλθθ ἀὰδ 

[οἹρομάο ϑαίλρ!οἀ [ῸΠ]0. ᾿ 
ἸΧΧΥ. Αροϊ!]. 1οα. Πορι.ν. (οῖβος : Ὡς καὶ Ἡλιόδωρος" 

Φοῖβον ὕδωρ ἐπάγων χέρας ᾿Ωχεανοῖο δοῖσιν 
(φοῖβος καϑαρόςγ), νγὸ ποῖ ἄθιν δέψηι. Π. ». 196 ᾿Ησίοδος 



πον βίη. προ κοῖ γέ 1] πιᾶη θα ϑολοί. Π|. π, 1ῦ 

Ζηνόδοτος δὲ Κλεοδώρην φησὲὴν “Ησιόδου καὶ τῶν ἄλλων 
Πολυδώρην αὐτὴν καλούντων Ἰίοθοῦ ἄρῃ Ἠο]οάον ΒΏΡοη. 

ΕΧΧΥῚ. Ογὶγ. 6. Οοἷς. ΤΥ ». 216 (γοη ἄρι' ουβίθη οἱ : 

Ξυναὲὶ γὰρ τότε δαῖτες ἔσαν ξυνοὶ δὲ ϑόωχοι 

ἀθανάτοισι ϑεοῖσι χαταϑνητοῖς τ’ ἀνϑοώποις. 

ΠΟΥ οἴδίο ὙοΥ8 ὅποι μοὶ Τδο ἀπᾶ ἄρηι δολοῖ. Αγαί. Ῥαθη. 102. 

ΕΥΧΧΥΤΙ. Ῥίωϊ. Π ». 415 Ο. (8]. ». 9894, Τεοίς. ἴ,γ6. 

194, 1᾿.». 841, ]ηἴογργ. βῆαϊϊ Υῆγῃ. οὶ, ὙἹ, 80. 5 Πέγηι. ΓΗ͂. 

}.18 ΒΑΓ Υ͂. 1. 2 ἃ]5᾽ χρησμὸς : Ὗ. 1 μᾶιοδι, Βοὶ 4γ͵5:. ἄν. 610): 

“1ἐγει γὰρ ἯΙ. ἐν τῷ τῆς Ναΐδος προζςούσπῳ χκαὲ τὸν χρόνον 

αἰνιττόμενος" 

Ἔννέα τοι ζώει γενεὰς λακέρυζα χορώνγη 

ἀνδρῶν ἡβώντων ἔλαφος δέ τε τετραχύρωνος, 

τρεῖς δ᾽ ἐλάφους ὃ κόραξ γηράσχεται αὐτὰρ ὃ φοῖνιξ 

ἐννέα τοὺς κόρακας δέκα (9) ἡμεῖς τοὺς φοίγνιχας 

γύμφαι ἐὐπλόκαμοι κοῦραι Ζιὸς αἰγιόχοιο. 

Ὗ. 2. 85 5ίαίί γηρώντων ἅιοῖι ἡβώντων φοίθβομ υγογίθ, 

ννῖθ ἀδ8 Πίγηι., ἸΤχοίσοβ πὰ Αμϑοη. 1}ἃΔ, ΧΥΠῚ (πϊζ ἀδν 
{Ροβομ 6 ἀϑέαςζί 5 απῖηιαϊίμηι 6 810 ἀϊοη)} πάθη, 

Ῥοπιοῦκί ΡΤ αὐ τ ο]ι. ΥΡ]. ποοῖι δι αδηδοι Ρ[ίη. ΗΠ. Ν. ΥΙ], 48. 

ΠΧΧΥΤΙ. βοκκον Αηθοί. Ρ. 1188: 
Ἢ δὲ Θύαν τέκεν υἱόν. 

ΠΧΧΙΧ, Πεγοάϊαπ. }. 11: 

(έλλον ἐὐμμελίην τέκε τῇ ΠΠελιβοίᾳ. 

αδίδίον ἃ ἀθηϊί Ὧη τέκε τῇ τηλεχλυτῇ Πελιβοίῃ, ἨοΥ πη 

5, 262 νγἈΠ Β ΟΠ Οἰ ΠΟ] οΥ ἂη τέκετο χλειτὴ Πελίβοια. 

-------.-. 

ΑὐΒβ ΗΠ ϑἱοά νογάθῃ πποϊιγοῖ Θύύοκο δηροίαν, ἀϊο δ 

ΘἰογΠΠἀθν πἰπάδυίοη. ἥννοὶ μᾶί Αήἤοη. ΧΙ }. 491 Ο, 1) δι8 
Η. ᾿“Ιστρονομία (γρ]. Ρίωϊ. (6 Ῥχια, ογας. ρ. 408 ΑΥ, εἴη 
ἉΠπάοΥο5. υνῖγὰ ἂι5 ἀοΥ ἀστρικὴ βίβλος σοηυδηπί (ϑολοί. Αγαί. 

Ρίαφη. 112, 254, Τεοίς. 1165. Εγσ. 382, Ομ. ΧΙ, 21): 
νῸΠ ΔΠάΟΙῸΠΝ Ὀ] ΟΡ 65. δυν οἰ Ὁ] Πα], 0} δἰ ἴον οὐοι ἴπ κατά- 

λογος ροβίδπάθη: υνῖ" Βύθ!]θ βίο Πΐ 61 ΔΙΒΔΙΉΠΟΗ. 



5 Ὲ 49 ΞῪΣ 

.ΧΧΧ, τίου. Τοο υθὰ ϑιολοί. Ατγαΐί. Ῥλαφη. 322: 

Τοῦτον δὲ Ἢ. φησι Βρύλλης (1ε5 Εὐρυάλης Ἐταϊοϑβίῃ. 332 

υ. Α.}) τῆς Πίνωος καὶ Ποσειδῶνος εἶγαι δωρεὰν δὲ ἔχειν 

ἐπὲ τῶν χυμάτων πορεύεσθαι" ἐλθόντα δὲ ἐς Χῖον Περό- 

πην τὴν Οἰνοπίωνος βιάσασϑαι οἰνωθϑέντα, τὸν δὲ Οἶνο- 

πίωνα χαλεπαίγοντα ἐχτυφλῶσαι αὐτόν" ἐλθόντα δὲ εἰς 

“ῆἔμνον ἀλητεύοντα Ἡφαίστῳ συμμίξαι, ὃς αὐτὸν ἐλεήσας 

δίδωσιν αὐτῷ ποδηγέτην Κηδαλίωνα, ὃν λαβὼν ἐπὲ τῶν 

ὦμων ἔφερε τὰς ὁδοὺς αὐτῷ σημαίνοντα" ἐλϑὼν δὲ εἰς 

ἀνατολὰς καὶ ἡλίῳ συμμίξας ὑγιάσϑη καὶ οὕτως ἐπὲ τὸν 

Οἱ, ἦλϑε τιμωρήσασθαι μέλλων, ὃ δὲ μαϑὼν ὑπὸ γῆν 

ἐκρύβη" ἀνελπίσας δὲ αὐτὸν εὑρεῖν εἰς Κρήτην ἦλϑεν καὶ 
τῇ ᾿Αρτέμιδι σύνϑηρος ἢν" ἐπιχειρήσας οὖν χαὲ ταύτην 

βιάσασϑαι ὑπὸ σχορπίον πληγεὶς ἐτελεύτησεν, (ἴλην ἅδμη- 

Πὸ ϑολοὶ. Νίοαπά. Ρ. 28, Ηγσίη. «Αβίγτοπ, 84, ἱηίοσρυ. Αταΐ. 

Ῥλῴαθη. ρ. Ἰῦ 8. ιδίθ, παν ἀδ55 ἰοῦ ΟΥΟ ἢ Βοῖποῦ αὐο58- 
ΒΡΓΘΟογοἴο ννοθῖοι συ Κογρίοη ρείδάξοί νυ, ἃζὰ ΠΟ ΒηΙ6 
πη δοίοί. Πατὶ. Θά. ει, 199: Καϑ'᾽ Ἡσίοδον λέγοντα τὸν 

ἸΠάρωνα εἰναι Οἰνοπίωνος τοῦ Ζ]ιονύσου, Ἐμοί. »}». 1028: 

Οὗ (ΠΠ ἀρωνοςὶ) τὸν πατέρα Εὐάνϑην Ἥ. Οἰνοπίωνος (φασὶν 

ἱερὸν --α τὰ 5ίγοίο θη} ἱστορεῖ υἱοῦ 4ιονύσου. Π)ϊοά. ἸΥ͂, 
85: Ἣ. δὲ ὃ ποιητής φησι τοὐναντίον ἀγαπεπταμένου τοῦ 
πελάγους ϑβρίωνα προςχῶσαι τὸ χατὰ τὴν Πελωρίδα κεί- 

μεγον ἀχρωτήριον χαὶ τὸ τέμεγος τοῦ Ποσειδῶνος κατα- 

σχευάσαι τιμώμενον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων διαφερόντως" ταῦτα 

δὲ διαπραξάμενον εἰς Εὔβοιαν μεταστῆναι χἀκεῖ κατοι- 
χῆσαι διὰ δὲ τὴν δόξαν ἐν τοῖς χατ’ οὐρανὸν ἀστροῖς 
καταριϑμηϑέντα τυχεῖν ἀϑανάτου μνήμης. 

ΤΥΧΧΙ. Ῥμδοίμοη. Πρέονργ. (ἕογηι. ἀγαί. Ῥίαρη, ρ. 83. 8.: 
Πεβιοάμβ ἀμί οὶ (γί ἀαπμηι) ἱπίογ ἀδίγα οοἰϊοοσαίμηι 

Ῥτορίογ Ῥἠαοίλμοηία δοϊϊα οἱ Οἰψηιθπθα ἢἰζμηι, φμὶ ἀἰοϊίμν ρα- 

ἐγὶ8 ΟὨ ΜΗ αϑοθηκί 586. (Οὐμηισμθ ἃ ἔθγγα αἰΐίμβ ἰθυαγοίμτ, 

Ρ»γαθ ἔὔπογθ ἵπ γί ἀαμηι Πεευΐμηι ---- οοοϊάϊ αὖ Ιουδ ψμἰηιΐηδ 

Ῥεγομδϑι8, δ ομιπα αγάθγο οοορεγμηΐ, οαμβϑαφηθ θυ φμοηὲ 

μη υοΥ 808. ΑἸΡΙ6 8. ἐπ) 5 505 6886, ογιποψμθ πιογίαϊἑμηὶ σϑηλι 8 ἴη-- 

ἐεγ 886 Ῥγαρίοῦ βυγγθίαηι οἵ 1)ομοαϊοηθηι. ΔΟΤΟΤΟ5. φμοφαδ 

Ῥλαείμοηβ Πθηΐο8 ἴῃ αὐῦογος ρορμίος ϑόγϑαδ 8μηΐ, ἰαογίνιαε-- 

τ 



ταῖς ἡ ϑδδι. ὃ μδὲ 

γι Θαγιηὶ ἔπ οἰδοίγρη εἴμ γα}. 6 ἀἱομηίμ Ποία δοψιθ ἀρρεί-- 
ἰαίαο. ἱρϑαγμηι τμΐθηι πορπα ἤεγορα Ποίϊε Αοχίε Αορίαίε 

ΟΡεῖτε ([ν Ῥννεϊάθ Ἰούψίουοη ἰμαηιροίϊα ποῖ Πυσίη.) Ῥλοοῦο 
Ὀλαογῖο ΓΑοιλογῖο) 1)ἱοαῖρρθ. Ογοπιδ φμοψιθ τος Τφμνας 

Ῥῃαοίποπίδ ργορίηφιιδ, ἀμηὶ ἤδγοί, ἴθ οῳοπμηι σΟη δ δ5. 681: 

ἰά (158) φιοφιδ τιοηθθηδ {ἡπογθη8) ἡ οὗῖϊα σαηὶί. ᾿ ἸλΆΒΒ61}6 

Πρυσίη. Κ. 158. υπίον ἄθ ΤῚ 6] Ρλαοίμοη Πεϑριοάϊ. -ἀ8 ν᾽ ποο]] 

θοβοημάοια ἀθ5. ἢ. Ῥεῖ ΕΠοἸπα Εν ἅππυησ {πα : πὰ’ πομμί 

οὐ ἄοπ Β]ι. Οἰγηιοηὶ δοίϊδ ἢ ϊὲ εἴ ἸΠΘΥΟρ68 ηγηιρῆαθ ἢ ΐιι8. 

Ιᾶϑδί ἀὰθ νὸθπ Ῥγυμὰ ὑπ Πουκα]ϊοη πὸρ ἀπά οἰ οί ἀΐο 

ΒΟΙνγαγ6 ΆΥΡῈ ἀογ Τηάον νομ δίαγδο Ρ]ι. ο΄. 5. ΘΙ ΚΟΥ 
ΤΗΠορῖο 5. 569. 

ΠΧΧΧΙΗ. ἨοΙΪΚο. ϑοβοὶ. Αγαΐ. Ῥαοη. 21: (Ελίκηνγ Η. 
φησι Δυκάονος ϑυγατέρα εἶναι καὶ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ κατοι-- 

κοῦσαν ἑλέσϑαι μετὰ ᾿“ρτέμιδος τὴν περὲ τᾶς ϑήρας ἀγω- 

γὴν ἔν ὄρεσι ποιεῖσθαι" φϑαρεῖσαν δὲ ὑπὸ Διὸς καὶ ἤδη 

μέλλουσαν τεκεῖν ὀφϑῆναι ὑπ᾽ αὐτῆς λουομένην, ἐφ᾽ ᾧ 

ὀργισϑεῖσαν τὴν ᾿““ίρτεμιν ϑηριῶσαι αὐτὴν, καὶ οὕτω τεχεῖν 

ἄρχτον οὖσαν τὸν κληϑέντα ᾿ρκάδα, οὖσαν δὲ ἐν τῷ ῦρει 

ϑηρευϑῆναι ὑπ’ αἰπόλων τινῶν χαὲ παραδοθῆναι “υκχάονι 

μετὰ τοῦ βρέφους" μετὰ χρῦνον δέ τινα δόξαι εἰςελϑεῖν 

εἰς τὸ Δύκαιον, ὃ ἐστι τοῦ Ζιὸς ἄβατον, ἀγνοήσασαν τὸν 

ο γόμον ὑπὸ τοῦ ἰδίου υἱοῦ διωκομένην ---" ὁ Ζεὺς διὰ τὴν 
συγγένειαν αὐτὴν ἐξείλετο καὶ ἐν τοῖς ἄστροις ἔϑηκεν 

ἥρχτον αὐτὴν ὠνομάσας. ἸΆΒΒΕΙΡ6. Βοίμη ἱηῖογργ. (ἸΘΤΉι. 

Ατγαῖ. ρ}. 88 59.. ὸ ἴπν Νά Καὶ ΔΙ ΠΪδ0 Ὧὰ5 Ἡ. ογνγᾶμην απὰ 

οὐζα ἢ νυϊγά, δἰ βοὶ υἱῤ ἴσο. ὅΘόμπὸ γ Κῶ ἴῃ Γερο Ι 

65. ἄσαϑ σ“οἰδαξοί ννογάθῃ. 
Ζα ἀϊοβοιι ἈΠῸΠ. ΠοΙιπιο δὰ ΠΟΘΙ ΟΡοη 7... ΧΧΙΠ, νοὶ 

ΔΡῸ. ἄϊο Βοιιοικαπρον νὸὰ ΝΠ] 61 Ῥιοϊορομιοηὰ 5. 196 Ιἴ, 

γγῸ ἢ] 4 ὈΘδΟΙΠ θη βἰπά, 

ΟΥΧΧΧΠΙῚ. ϑολοί. Αροίί. 1, τότ: Ζιόπερ πβρ ΤΙ, οὕτως 

ἀναγνωστέονγ" 
«Αὐτὸς δ᾽ ἐν πλήσμῃσι διϊπετέος ποταμοῖο 

καὲ οὐχ, ὡς τινες, πλήμνῃσιν. οι ΡΠ ΔοΙΠοπἕ 



ΕΡΡ  ννα 

ΧΧΧΤΙ͂Υ, 10.1, 4156, Εἰγηι. ΓΗ͂. ». δι: 
Βαίνου λαροῖς ποσί. 

τοῖς κατ᾽ ὕψιν ἡδέσιν. Ἠὰ5 εἴβίς ψύογί, ἀλβ Βοῖπι Νολοί. 
(01, ἰδέ 9} βαῖνον μὰ 5 γο θη. ᾿ 

 ΧΧΧΥ. ϑολοῖ. 1. Ξ, 19 (ἀντὲ τοῦ ἱππικός: ς 

δὼν δ᾽ ἱππήλατα χήρυξ, 

ΠΧΧΧΥΙ͂. ϑολοί. Λιοαηά. ρ. 41: Κτίλα. ἐπὶ τῶν ἡμέρων 
καὶ τιϑάσσων τίϑεται, .. χαὲὶ Ἢ." 

Χρὴ πατέρι κτίλον ἔμμεναι. 

ΠΧΧΧΥΠ,Ι. Ογαριον Αποοά. 11 ». 148: 
ο 24 ρα ϑεῶν μακάρων πλησϑαιχϑονγί, 

ΠΧΧΧΥΤΙ. 1.0. ΠΙ ». 818: 
-Πίσσης τε δνοφερῆς καὶ χέδρου νηλέϊ χαπργε, 

ΕΧΧΧΙΧ, Νολοί. Π. λ, Ἰδοῦ: 
Τῆλε γὰρ ἀξυλίῃ χκατεπύϑετο κήλεα νηῶν. 

ΗοΥμᾶπη 3. 2685 ομποηάϊτί χείλεα πὰ νοππαποί (ν τῆλε 

τῆδε (ἀοτί). 

ΧΟ. ϑελοί. Θά. ἡ, 104. Καὶ Ἡ. γάρ φησι τό᾽ 

᾿Αλετρεύουσι μύλης ἔπι μήλοπα καρπὸν 

ἐπὶ τῆς ἡλαχάτης τῆς στρεφομένης δίχην μύλης. Ὅϊο Βί6}}ς 

ἀδ5 Η. βομείπί νογάγαποε νυογάθη χὰ βία ἀσγοῖ ἄς ἀθ5 Η ὁπ ον. 

ΧΟῚ. Μοβγοσο ϑ'ϑηΐοησθι υγογάθη Ὧι5. ἢ. οὐυνά μη. 
1, Νήπιος, ὃς τά (γ ἕτοιμα λιπὼν ἀνέτοιμα διώχει. 

2. Δωρα ϑεοὺς πείϑει δῶρ᾽ αἰδοίους βασιλῆας. 
8. Ἔργα νέων βουλαὲ δὲ μέσων εὐχαὶ δὲ γερόντων. 

4. Εἴχε πάϑοι, τά χ᾽ ἔρεξε, δίκη χ᾽ εὐϑεῖα γένοιτο. 

ὅ. Ὥς χε πόλις δέζησι, νόμος δ᾽ ἀρχαῖος ἄριστος. 

Ι. Νολοί. Τῆσοογ. ΧΙ, 1ὅ (τὰ ἀνετ.), Ρίμί. ΠΟ}. δτῦ Ὁ. 

ὙΙΟΠοἰομί ὅστις. 2. Νά, υ. δῶρα (οἶπο Νόμοι μοὶ Ῥίαί. δ - 

». 1 ». 390). 3, Παγροοτῦ. υ. ἔργα. 4. ΙΜῖοϊ. Ερλος. Ατγῖϑε. 

πὰ. Νίοοηι. Κ΄. 8: ἀθη Ὑ οὐ ἔν Αὐβίοίο 5 Ὧη. ἅ.  ογρῆῃτ. 

εἶδ αὐδίϊη. 1]. 18. (νοι Θρίοι). 
᾿ 

ΕΠ ΟΙπο ΥΥ ὀνίοῦ νυ ογάθη λαν [θη δὰ ΗΙ. ἀρ ο ππγί. ᾿ὕπερβα- 

σίαι δ᾽ ἀλεγειναί Ἐπδί. ». 1318. ἢ] έγαρα (ἀϊο Βίλά!) ακεόεντα 

δ. Ρ. 1124. “]αϊζομένου πόληος (βίαπάδῃ ἡγὸ}} πἰομί σ]οῖον 



πἰπίογείπαμ ον) Ῥλέϊθηι. υ. εὐφυής, Ῥλαυον. }. 181. ᾿ἄφυζα 
([μὔνν 6) ϑολοί. 1. φ, 528. Βασιλεύτατος (νου ΝΙῚΠ 05) Ρίμωΐ.. 
Τλε5. 16. Εὐϑύνεον Ογαπιὸν Απηθοά. Π ρ}. δῦ. Ἐπιάλτης. 
(ὃ δαίμων) διϊά., Ζοπαν. υ- Δ μύοντα γαμάζε Εἰγηι. Μ.». 430. 
᾿Αγαλμα (ὃ ὅρμος) Βιαϊά. υ. Βοῖ (τὸ βριϑὺ τὸ βριαρὸν) 

δέγαῦ. ὙΠ] ». 8364, Πωοί. ρ. 295. Κομιδή (ἢ ἀφιξις) διαϊά. 

υ. ᾿Απτερέως Πίγηι. 1. ». 1833, 188. 

Βοεὶ Η. Ἰαιηθη νοῦ ἀϊῈ ἩΥροβογθον ( Πογοά. ΓΝ, 36}. ἄον 

δδηλο ῬΟΪΟρΡΟΠππῸ5 (ϑολοί, 1. τ, 246), Αὐἰβίδοβ 15. 4ροίϊο 

ραϑίογαϊϊ5 (ϑεγυ. (ὐδογῃ. 1, 14), ἘΥΎ ΠΟΙ ὁ 8, ἀοΥΓ ἀἶο δα 
Αορὶπδ πδιδβοπάο ΒΟ ]απθΘ νουίγεῖί (Θέγαῦ. ΙΧ ». 314), ἀοΥ 
Ὀγδοῖο δάοπ, 850. ἀὲ8 ΤΎΡΙοη, Ἠδίοῦ ἄον Ηδβρουίάοη 

(ϑολοί. Αροϊ . ἸΝ, 1396}, ἀΐὸ εὐ Αορ]ο, Ατούδαβαἃ υπὰ 

ΠοβροΥπδἃ πΠαπηίο, ΤΟΟΒίου ἀον ΝΟ, 6ηβο 8. ἀ65. ΚΟ 

(ϑεγυ. Αθη. ΤΡ, 484), Ηἃ ἀδ 5 415 φμίπέα ἰμπα παίμα (δοῦν. 
α. 1, 211), ἀλ5 “ἰγαῖον πεδίον νεῖ Κα στ μὰ (δίιορῆ,. Βγκ. 
«Ἵϊγαῖον), ἀϊὸ ἀἀϊδοιοι Πακίγ]ο αἰ Κα οία (Ριη. Π. Ν. ΥἹΙ, 

16). δον ἀἷο οἶπὸ οἰσοπο ΒΟ Ὁ 5 ἃ] 4 ἃ 5 Δ ΠΠγ, Α πὰρ 110 605 

ἴῃ 51] νοῦ Α'ΡῸ]] ροἰδαίεί (ϑέγαν. ΧΙΥ͂ }. 616), ἀογ Καὶ Υ Κπ 05, 
ἄθπ ΑΟΜ11] ἰδά(οι, κε νυν οἰσϑόμι Κορίο (ϑολοῖ. Τδοον. ΧΥῚ, 
49), (ὁ φοη ϑὅμπο ἀπά Θθ πβον ο] Γδομίον ἀονῦ ΝΊ ΟΡ 6 (4ροϊίοά. 
ΠῚ, δ), ἀδσοροη ἤδὸῖ Α ο] ἰδη (ΧΙ, 86) “ὐβδιηιθη πδυπδθΠῃ, 

416 Ἐγθαυπιηρ ἄον Νδυγοη ΤΊ ΟΡ Θ᾽ 5 ἀστοὶ ἀἴ6 Τῦπο 465 Ζοϑίοβ 

απ ΑἸρΐοη (Ραϊαορῆ. 42}, ἀθν Ὠϊοηδί ἀδβ Α'Ρ01] ΒΡεὶ 
Αἀπ δἰ (ϑολοί. Πμγ. Αἰο. 1), Βαβίν 5 ΟΓ ΝΙΘΗΒΟ ΘΠ] ΓΟ Υ νοῦ 
Ηόγᾶ 165 (Τήθο Ῥγοσηήιη. θεῖ γαίς Κποῖ. 1. 211), Ἐτγ- 

ο Βἰσπίῃοη δίϑων σοπδπηΐ διὰ τὸν λιμόν (Ταοίς. 1110. 1396. 
Βεῖ Βαοϊηιαπη Απμδοί. 1, 281 νυἱγὰ γοὸρ ἵμπὶ ἀπρ οί ν : Ὃ δ᾽ 

ἀλυξεται αἰἴϑοπα λιμόν, Υ4]. Πγᾳ. 361), ΤΊγ 05 νοῦ ΕἸ τὰ 
Εἰλαρίδης (Είψηι. ΠΗ. Ρ». 60, Ηγιμἂπη 55. 2671} υὑπά ἀΐξ 

Αϑίγοοιε Αϑίγάδηιοίϊα μοπδηηί (ϑολοί. Ρίὶπά. Οἱ.ΥἹ, 42). 
Ρυΐδρο5 Κᾶμ πἰοιέ νοῦ (ϑέγαῦ. ΧΠῚ }. ὅ88), ἀποῖ ποδί ἐδ 

γγοιί τύραννος: (ϑολοὶ. Θεά. Πὰ. αὐσωηι.} απὰ ἀΐὸ λύχνοι (ϑ'οΠοί. 

Θά. τ, 84)η. Ἐϊηλοῖποθ (θμθα!ορίβοο ἤπάοί β[οἷν ποοῖι ἀμίθι 

Η͂, Νἅιιθη. Ρ] δ 05 80 βοπᾶηπ νοι ΡΒ ΟΡ 6 ἄογ αγοβϑιμαίίον 



χς δ᾽ ὧὦ 

(Εἰψηι. ΜΙ͂. ». 196, δολοῖ. 1]. ας. 48, Οτγαηιοῦ Αποοά. ΤΠ| ν. 432), 
Βτοίοβ, βομη ἀὲβ ΑΘ ΠΥ υπὰ ἀογΓ Ἠθηθτὰ (Βέψηι. Π. γ. 
215), ϑαγρεάοι, ϑοιη ἀογ Εαγορα, ἀοζοη ἰδβομομίο οΥ-- 
8} ννατὰ (δολοὶ. 1]. μ, 292, δολοί. Ῥαΐ. Ἐπιν. ἤλοβ. 28), 
Αἀοπῖπ, βόμη ἀθὸ5 ΡΠ δπὶχ ὑπά ἀεγ ΑἸΡΙΟϑὶΡ ἃ (Αροίϊοά. 

ΠῚ, 14, 4. Ῥγοὺῦ. Ῥίγᾳ. οὶ. Ν, 18.γ. Ἐπ δη ἀοΥ νογνναπάΐζ μἱΐ 

ἄθη Αἰτίάοη (ϑδγυ. Αθη. Υ1Π|, 130}, ἀΐϊεὸ ΑἸοΐϊάοπ, δόμηθ ἐδ δ 

ΑΙοεῦ5, ἀοΓ ΑἸῸ05 σοργπάοί, ἀπά ἀογ ΓΡἰ ο ἀ οἷα (Νολοί. 

Αροϊϊ. 1, 482, Πμάοο. }. 31). αἷβ διβδλ! πη ἀθ5. 5 {ἢ 6 6108 

ΝΙΚίρρο, Τοομίογ ἀθ5 ΡΌΙῸΡ5 (δολοί. Π.ὖ, 116 --- ἀὰβ οἷπο 

ΘΟΠΟ]οπ ἰδέ νογάουθοη), ἀΐ Α Κίοτίοποη, ἀΐο Αὐ βίαν ἃι85 

Η. 415 δύο ἔχοντας σώματα καὶ συμπεφυκότας οΥνῖοβ (ϑολοί. 

1. ψ, 638, λ, 109, 160, Εμοί. ρ. 882, 1321, Αροϊϊοη. 1,61. 
Ποηι. Πολίονε, Ρὶμέ. ». 1083 Ο). ΤῊ ἀν τ 5. σοθ]επάοί Ζωτίῳ 

ἐν πεδίῳ (δέορη. υ. Δώτιον. 5]. Εἰϊἰέϑολι ἀδ Ογο οἱ Οτίοπο 

». 28. 8., ΥΘΙΟΚΟΥ αἵ. Τὰ, 1,.419). Ὠΐϊὸ Νοίϊᾳ ἀδ5 ἐμέθγρυ. 

Ουϊά. εΐαπι. 1: Τμηι" ππαπιηι φόπιϑ. φμοά ομποία οἱποοτγοῖ, 
γοπιοίμθιϑ Ἰαροίὶ ἰδ, αὐ Ἰάθηι Π.. οϑἰοηάϊέ, δὰ ἤμπιο ἢπαὶϊΐ, 

ἴδ. ἱστίρ (ΘΙ ΟΚοΥ ΤΎΠοσ. 5. 130 ἀπά 50] 6 βίο γγῸ ἢ] δ 

ἀϊο ΤΕοοροηΐο Ροσίθοη, Απάογοβ εἱΐ πγϑοῖέ ἄθα Η. ἄυρο.- 

Βοιθοπο οἷθέ Πογὴπ 5. 211 1, Αὐοὴ με Νολοί. 1. 

ζ, 83ὅ: ἡ ἱστορία παρὰ Ζ΄ημητρίῳ καὶ Ἣ, ἰδὲ ἀογ Νά ἀδβ 

Η,, 5ἰοθοῦ ἱτῖρ, Ὠασορθη βομοίη ἀΐὸ Αηραθο 485. ψΨ, 619: 
Καὶ Ἡ, δέ φησιν ἐν Θήβαις αὐτοῦ ( Οἰδίποδος) ἀποϑα- 

γόντος ᾿Πργείαν τὴν ᾿δράστου σὺν ἄλλοις ἐλϑεῖν ἐπὶ τὴν 

κηδείαν αὐτοῦ πἰομί χὰ γογνν ουίδη, 

ἢν, Ππελαμπο δα, 

Ῥαιϑ8. ΤΧ, 31 φΆ}1 ἀπίογ ἄθπ ἄοιη Η οϑἷο ἃ φυρ δον οπθη 
(ἀδάϊο!ίοπ ποθοῦν ἀθηὶ Καὶ αἰ! οσ 05 πὰ ἄθη Εδθη ἃ ἐς τὸν 
μάντιν Πῆελάμποδα. ϑοίοπ ἀθβια!} Καπὴ ἀϊο Π͵Ἰελαμιποδία 
Ὠἰομύ εἴποι ΤΟΙ] ἀδβ χατάλογος δυβροοπιδοιί ΠΆΡοι. υνῖο δὰ-- 
οὐδέ ἀγοἀάθοῖς ΒΙΡΠΟΙΠΟΚ ἀογ αἰίοα Γἀ{ἐογαίαν ἀπὰ Καμπεί": 
ΠΠ. 84. ἃππᾶθη, ΕΘΠΟ καπ ΜΘ] απ ρὰβ ἱπ ἄθα Εδοπ νοῦ 
(᾿. ΧΧΧΙΥΝ υπὰ ἀΐε Ετννἀμπυπρ ἀν Τομίον ἀθα Ρτοοίοβ 
ἰπ κατάλογος ({γ. ΧΥΤ) μηρί εἱξ ΔΙ 6] ἂμ ΡΒ ΔΌΒΔΠΙΘΙ, ΟΥ̓ 



-- [ὅδ “-- 

βἷς πο] ας (Αροϊοά. Πν 2), ἅΡὸὺ οἶπο νο]]δίμηπαϊ σου Ἠδυ]οριρ; 

Βαίποῦ γγυμάον πὰ ΤΠ αίθη ρθε δ'6. ποι. 5᾽Ο ον ἰδέ ἀδ8., 

νγὰβ ἀοὐ δοῦλοί. Αροϊϊ. 1, 118. δὺϑ ἄοη. Εδδη δη ανί, πἰομί ἐδ 
'σάθθ [πμὰ}0 ἀον ΝῚ ΟΙΪᾶιηροάϊθ, νἷὶὸ Ἠθγπὰπη Κ. 269 τηηοἰπί. 

1. Αἰδθη. ΧΙ }. 498.Α: Ἡ. δ᾽ ἐν ὀευθγηι ἸΠελαμποδίας 

σὺν τῶ πὶ σκύπφον λέγει" 

Τῷ δὲ ἸΠάρης ϑοὸς ἄγγελος ἦλϑε δι’ οἴχου, 

πλήσας δ᾽ ἀργύρεον σκύπφον φέρε δῶκε δ᾽ ἄνακτι, 

καὶ πάλιν" ᾿ 

Καί τότε μάντις μὲν. δεσμὸν βοὸς αἴνυτο χερσίν, 

Ἴφικλος δ᾽’ ἐπὲ νῶτ᾽ ἐπεμαίετο" τῷ δ᾽ ἔπ’ ὑπισϑὲεν 

σκύπφον ἔχων ἑτέρῃ ἑτέρῃ δὲ σκῆπτρον ἀείρας 
ἔστειχεν Φύλακος καὶ ἐνὶ ὃμώεσσιν ξειπεν. 

Υ. 2. ὅποι μοὶ Εἰμϑί. ρ. 900, 111ὅ. Υ΄. 8 οἰποπάϊντίο ΗΠ θηι-- 
ϑἰογιιαΐϊθ (διά. υ. ἐπιμαίεσθαι) βοός Βίαίί βιός, βιοῦ. 

γε]. Αροϊοά. 1. 9, 12. 

Π. Αἥοη. ΧΙΠ ». 609 Ε: Ἡ, δ᾽ ἐν τρίτῳ ΠἸελαμποδίας 

τὴν ἐν Εὐβοίᾳ Χαλκίδα καλλιγύναικα εἶπεν. Υ 6]. Εμοῖ.».87ὅ. 

ΠΠ. Τεοίς. 140. 682: Ὥς φησι καὶ ἡ τῆς Πϊῆελαμποδίας 

ποίησις" παρειςάγει γὰρ τὸν Τειρεσίαν λέγοντα (1. Ρ. 840 

Βαοῆΐηι.: ὃ τῆς ἹΠελαμποδίας Ἰποιητής]}" 

Ζεῦ πάτερ, εἴϑε τα εὖὐϑ᾽ ἥσσω (μὲν) αἰῶνα βίοιο 

ὠφελλες δοῦναι καὶ ἴσα φρεσὶ μήδεα ἴδμεν 

ϑνητοῖς ἀνθρώποις" νῦν δ᾽ οὐδέ με τυτϑὸν ἔτισας, 

ὃς γε μὲ μακρὸν ἔϑηκας ἔχειν αἰῶνα βίοιο 

ἑπτά μ᾽ ἔτι ζώειν γενεὼς μερόπων ἀνθρώπων. 

Ηδτδπη 5. 268 Ιἰοϑύ . 1. εἰϑ᾽ ἥσσω μοι ἔχειν ἀ. β.) 

Υ. 2 ὠφειλες ὃ, κι μήδεα ἴδμεναι ἰσα, Υ. ὅ ἐπί, 

αἸοἰοι ἀαγαι Ππτὶ Ταοία. [}Ὼ4|6. ἴον: Περὶ δὲ τοῦ Ιιὸς 

καὶ Ἥρας παρὰ Τειρεσίου ἕγεχα, τῆς λαγνείας χρίσεως καὶ 

ἡ τῆς Πῆελαμποδίας ποίησις, ὡς ἀπὸ τοῦ Τειϑεσίαμ φησίν" 

Οίην μὲν μοῖραν δέκα μοιρῶν τέρπεται ἀνήρ, 

τὰς δέχα δ᾽ ἐμπίμπλησι γυνὴ τέρπουσα γόημα, 

Ὀῖο Βεϊάθη Ιοὐκίομ γοῖβο ἅποι Βεὶ “«ροϊίοά. ΠΠ|, 6 (τὸ ὑπὸ 

Τειρεσίου λεχϑὲν πρὸς 4ία καὶ Ἥραν). ΥΕ]. ϑομαῖ. Θά. 

κ, 494. Ἠεγπο ν ]] 6 8(. τὰς δέκα ἐννέα. 85... ἀϊὸ ΕνΚΙἃ- 

Το τὰ Ἠγσίη. 1ῦ, 



ΟἼΝ. αΑἰδοη. ΤΙ». 411 Ε: 
Ἡδὺ (γάρ) ἐστ᾽ ἐν δαιτὶ καὶ εἰλαπίνῃ τεϑαλυίῃ 

' τέρπεσϑαι μύϑοισιν, ἐπὴν δαιτὸς κορέσωνται. 

Ἡ. ἐν ΠἸελαμποδίᾳ φησιν. Τάρ [6}{. 

Υ. ΟἸοηι. δέγοηι. Υ1, 11: Ἢ. τε ἐπὶ τοῦ ἤϊελάμπο- 

ὅος ποιεῖ" 

Ἡδυ δὲ καὲ τὸ πυϑέσϑαι, ὅσα ϑνητοῖσιν ἔδειμαν 
ἀϑανάτοι, δειλῶν τε χαὶ ἐσϑλῶν τέχμαρ ἐναργές 

καὶ τὰ ξξῆς παρὰ Πουσαίου λαβὼν τοῦ ποιητοῦ κατὰ 

λέξιν, Κ, Βυίζίιαππη [μοχὶ]. 1. 128 ἢ, 

Ηΐογλα τοομπο ἰοἶ ΓοΥ ποῦ ΕΟ σπάο5: 

ΥΙ. δίγαῦ. ΧΙΥ͂ ». 921: Ἢ. μὲν οὖν οὕτω πὼς δια- 

σχευάζει τὸν μῦϑον" προτεῖναι γάρ τι τοιοῦτο τῷ Πόψωῳ 

ὖν Κάλχαντα" 

Θαῦμα μ᾽ ἔχει κατὰ ϑυμόν, ἐρινεὸς ὅσσον ὀλύνϑων 

οὗτος ἔχει μικρός περ ἐών" εἰποις ἂν ἀριϑμόν; 
τὸν δ᾽ ἀποχρίνασϑαι" 

ἸηΠὐριοί εἰσιν ἀριϑμόν, ἀτὰρ μέτρον γε μέδιμνος" 

εἷς δὲ περισσεύει, τὸν ἐπελϑέμεν οὐ κε δύναιο, 

ὡς φάτο, καί σφιν ἀριϑιίός ἐτήτυμος εἴδετο μέτρου. 

καὶ τότε δὴ Καλχανϑ᾽ ὕπνος ϑαγάτοιο κάλυψεν, 

01 πὸ ΧΥ]δη ἀοΥ ᾿βίαίί ὅσους ὀλίνϑους οἄοῖ ὅσσους ὀλύν- 

ϑους. Υ͂. 4 εἰΐ Μοίποκα Εωρλοτίοι }. 108 5ίαίί οὐχ ἀν 
δύναιο οὐδε οὐχ ἐδύναιο, 

Υ1. Οἰθρι. δέγοηι. ἴ. Ὁ. 381: 
ἸΠουσάων, αἵτ᾽ ἄνδρα πολυφραδέοντα τιϑεῖσιν 

ϑέσπιον αὐδήεντα. Βα(ίπᾶπη 1, 161. 

ὙΠ]. 10. Υ }. 116. Θολοτί. ρ. 63: 
«Αὐτὸς γὰρ πάντων βασιλεὺς χαὶ κοίρανός ἐστιν 

ἀθανάτων" τῷ δ᾽ οὔτις ἐρήρισται κράτος ἄλλος. 

Βυΐζίμ πη Ἕἀτδιημ. 1, 385: ἀϑανάτων δέ οἱ οὔτις, Ὀΐὸ 

Ηάξονμτ. μᾶθοη Υ, 2 σέο δ᾽, οἰπηιαὶ τε ὁ ὃ, 

ΙΧ. 10. ». 121: 

Πώντις δ᾽ οὐδείς ἐστιν ἐπιχϑονίων ἀνθρώπω», 

ὅστις ἂν εἰδείη Ζηνὸς νόον αἰγιόχοιο. 



ΝΣ 

Χ, δολοί. Ῥίμα. Νϑηι. Π. 1: 
Ἐν 4΄ήλῳ τότε πρῶτον ἐγὼ καὶ Ὅμηρος ἀοιδοί ᾿ 
μέλπομεν ὃν νεαροῖς ὕμγοις ῥάψαντες ἀοιδήν 
(οῖβον “Ἵπόλλωνα χθυσάορον, ὃν τέκε “1ητω, 

ΠΙ. Θησέως εἰς ἅδην κατάβασις 
οὐδοῦ ἱο μη ιν, γγίὶο ο5 Ραμϑαηίαϑ ἘΠΙΒΟΒΥἰί, ας Θησεὺς εἰς 
τὸν ἅδην ὁμοῦ Πειρίϑῳ, καταβαίη, νγοάαγοι ἀογ ΤΠ]. »Ὁ- 
πότ᾽ Βοβίϊ ἰδέ. Πΐθβ ὕθουβαι Ὁ] γῖοὶ 1, 870, ἄον πἰου ίη 
ΟΡοι γ.. ΠὺῸὺὟΡῷῪ (νἱο!]οἰ οι αὶ 1,,70) αἰθμί. 

Ιν. α“ἰγέμεος. 

Ι. διορᾷ. Βῃγς. υ. “Ἱβαντίς, ὡς “Ἢ. ἐν Αἰγιμίου δευ-- 
τέρῳ περὲ Ἰοῦς" ᾿ 

Νήσῳ ἐν ᾿ΑΙβαντίδι δίῃ, 
τὴν πρὶν ᾿Αβαντίδα κίκλησκον ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες, 
τὴν τότ᾽ ἐπώνυμον Εὐβοιαν βοὸς ὠνόμασε Ζεύς. 

Ηογᾶπη 3. 2571 οποπάι Ὑ. 2: 
Εὔβοιαν δὲ βοὸς τότ᾽ ἐπώνυμον ὠνόμασε Ζεύς. 

Ποιπηδοῖν σ τοι πη ἀλ8 φυγοϊίο Βιον ἀπο αΐθ γοῖβο, ἀΐδ 
ϑολοί. Πωγῖρ. Ῥλοθη. 1128 υπὰ Τχοίτοβ 1]. ρ. 843 89. δι5. 
ἄθιη ὁ “αἰγίμιον ποιήσας Δῃ ΠΠγρη: 

Π. Καί οἱ ἐπίσκοπον ΄“10γον ἵει χρατερόν τε μέγαν τε 
τέτρασιν ὀφϑαλμοῖσιν ὁρώμενον ἔνϑα καὶ ἔνϑα" 

ἀκάματον δὲ οἱ ὦρσε ϑεὰ μένος, οὐδέ οἵ ὕπνος 
πίπτεν ἐπὶ βλεφάροις, φυλακὴ δ᾽ ἔχεν ἔμπεδος αἰεί, 

5. Οδβαάπη αμοίαγ. ἴθι. σγαθο. }.181. 6]. Αροϊϊοά. ΤΙ, 1. 8: 
Κέρκωψ δὲ ᾿Αργου καὶ Ἰσμήνης τοῦ ᾿σωποῦ ϑυγατρύς- 
αὐτὸν (΄“490γ0»} λέγει. 5. ονεη Κ.γ. ΩΧΧΙΧ. Αὐῇ ἄοη Καὶ ετ- 
ΚοΡ5, ἄθῃ Ὠϊομίοι 465. Α σίπιϊοβ ((5. ΠΠῸ, ἰδέ δίοι ννῸ}}} 

ἅιι Βοζίθμθν Αροίἰοἀ. 11, 1, ὅ: Πρὲὶν δὲ τελευτῆσαι, ἔγημεν 

(Ναύπλιος) ---, ὡς δὲ ὁ τοὺς νόστους γράψας, (ϑιλύραν, 

ὡς δὲ Κέρκωψ, “Πσιόνην. 

ΠΙ. ϑοῖῆοϊ. Αροϊ!. ΤΥ͂, 816: Ὁ τὸν «ἰγίμιον ποιήσας ἐν 
δευτέρῳ φησίν, ὅτι ἡ Θέτις εἰς λέβητα ὕδατος ζέοντα ἐγέ- 

βαλε τοὺς ἐκ Πηλέως γενομένους αὐτῇ παῖδας βουλομένη 
΄ 



-« 8.8. 5: 

εἰδέναι, εἰ ϑνητοί εἶσιν, ἑτέρους δὲ εἰς τὸ πῦρ, ὡς ᾿4πολ- 

λωνιός φησιν" καὶ δὴ πολλῶν διαφϑαρέντων ἀγαναχτῆσαι 

τὸν Πηλέα καὶ χωλύσαι τὸν ᾿Ιχιλλέα ἐμβληϑῆγαι εἰς λέβητα. 
ΙΥ. Αἴδεπ. ΧΙ ». 803 ἢ: Καὲ ὃ τὸν Αἰγέμιον δὲ ποιήσας, 

εἰϑ᾽ ἫἩ. ἐστιν, ἢ Κέρχωψ ὁ Πιλήσιος" 
Ἔνϑα ποτ᾽ ἔσται ἐμὸν ψυχτήριον, δρχαμε λαῶν. 

ΝΟ Μ .ΠΠΟΥ (Βοιῖον ΠΠ, 481) Ὑοιίο ἀρβ ἢ ουδ Κ] 65. σῖπῃ 
Ἀορίμἷ985. ΠΕ ἀδβεὶθδί ΧΠῚ Ρ. ὅδ᾽ Α σοπδηηίθ ἀπά ἄθιι 

Η εβἰοἀ δπίροσοηρ βίο! Καὶ Υ ΚΡ 5 ἰδί ον Ρυιπαρονᾶοι, Πῖοφ. 

Ταογί. Π, 46 καρί: Καὶ Κέρκωψ Ἡσιόδῳ ζῶντι ἐφιλονείχει. 

Υ. δολοί. Αροὶϊϊ. 1Π|. ὅδτ: Ὃ δὲ τὸν Αἰγίμιον ποιήσας 

διὰ τὸ δέρας αὐτὸν (Φρίξον) αὐϑαιρέτως φησὶ προςδεχϑῆναι" 

λέγει δέ, ὅτι μετὰ τὴν ϑυσίαν ἁγνίσας τὸ δέρας οὕτως 

ἔστειχεν ὡς τοὺς Αἰήτου δόμους τὸ χῶας ἔχων. 

ΜΎΠΠῸΥ (δοῖεν Π, 4827) αἰομέ θυ μη ποοἢ οΡοη ΚΣ. ΧΙΩΥ͂, 
Ρν Βυίέίμαπη ΟἸγ ΠΟ] ο σι5 11, 260) Δ. ΧΥῚ, αδεε!η 

ἀυοἢ 7). ΕΥ̓Ὶ, ΟΧΧΥΤ. ΥΕ]. γγ ον 5. 263 ἢν οι 1πΠα]ὲ 
ἀε58 αδηζοὴ ὈἰΠἀοίθ το! Ἅ4οϊϊ. 11, 1, 1 (ν5]. Φίοά. ἸΥ͂, 31). 

γ. Φορωνΐίς. 

Ι. ΟἿοηι. ϑίγοηι. ἴ. ρ. 380: Ὅϑεν καὶ ὃ τῆς Φορωγίδος 

ποιητὴς εἶναι αὐτὸν (Φορωνέα) ἔφη 

πατέρα ϑνητῶν ἀνθρώπων. 

Π. Πέγηι. Μ. ». 339: Ὃ τὴν Φορωνίδα γράφων φησίν" 
Ἑρμείαν δὲ πατὴρ Ἐριούνιον ὠνόμασ᾽ αὐτὸν" 

πάντας γὰρ μάχαρὰς τε ϑεοὺς ϑνητούς τ᾽ ἀνθρώπους 
κέρδεσι χλεπτοσύγαις ἐξαίνυτο τεχνηέσσαις. 

ἤδσμηθ ταὶ 1. υ, 12 Ἰἰοβί χλεπτοσύνῃσιν ἐχαίνυτο, υνἱἷν κλεπτο- 

σύγῃσι τ᾽ ἐκαίνυτο. Υρ]. Οά.τ, 39 [. ὃς ἀνθρώπους ἐχέκαστο 

κλεπτοσύνῃ 8᾽ ὅρκῳ τε. 
ΠῚ. Νολοῖ. Αροὶϊ. 1, 1129: Ὃ δὲ τὴν Φορωνίδα συν-- 

ϑεὶς γράφων οὕτως" 
Ἔνϑα γόητες 

Ἰδαῖοι Φρύγες ἄνδρες ὀρέστεροι οἰκί᾽ ἔναιον 

Κέλμις ΖΙαμναμενεύς τε μέγας καὲ ὑπέρβιος κχμων 

εὐπάλαμοι ϑεράποντες ὀρείης ᾿Αδρηστείης, 

8 



οὗ πρῶτοι τέχνην πολυμήτιος Ἣφαίστοιο 
εὗρον ἐν οὐρείῃσι νάπαις ἰόεντα σίδηρον 
ἐς πῦρ τ’ ἤνεγκαν καὶ ἀριπρεπὲς ἔργον ἔδειξαν. 

ΘΙ ΟΚΟΥ ΤΗ]ορῖς 5. 168 ἢν... Ποῦδοῖρβ Ασιαορῆ. 1156 8. 
ΡΠΟΥΟΠΘῸ8. ΟΥΒΟ οἰηύ 815 ἘΠΕ ΒΙΠάπΟΙ ἀδι ποῦ] νυ]! άθη. 
ν᾿ ΟΕ ΤΟΙ Α 

ΙΝ. δέγαῦ. Χ ». 110 85.: Ὃ δὲ τὴν Φορωνίδα στέψας 
(γοάψας 9) αὐλητὰς καὶ Φρύγας τοὺς ΝΝον. ἐν. λέγει. 
Φρύγες 5ἰπά διοι ἀἰ6 Ζ΄άχτυλοι. 

Υ. ΟἰἴδΤρι. ϑέτοηι. {1 Ὁ. 418: Γράφει οὖν ὃ τὴν Φορωνίδα 
ποιήσας" 

Καλλιϑόη κλειδοῦχος ᾿Ολυμπιάδος βασιλείης 

Ἥρης ᾿Αργείης, ἢ στέμμασι καὶ ϑυσάνοισι 
πρώτη ἐκόσμησεν περὶ κίονα μαχρὸν ἀνάσσης. 

͵ 

ΠὰβΒ δαϊομέ, ἀδ8 Φορωνηΐς οίθδοη 5011{6, Βομοὶπί ἀΐθ 
οἴβίβ ΒΙΙ Δα 5 Θβο οί ἀοΓ ΜΙΘΠΒΟ οἰ ὑ οί μα! θη δὰ ΒΑΡ Θη, 

πἰομί ἀΐθ ρο! 5086. Πλμο Κᾶπη ἴον ηἰομέ πἰΐ Οϑαπηη ἴμι 
Ἠφοήπιο8 Β. Χ πἰου μη ἀὰ8 Οάϊτοὶ αἰθιθη, ἀδθ ἄθη Καὶ ΔΥ ἃ ἢ 0 5. 

8158. ΘΓ γῸὸὴ ΑΥ̓ΡῸΒ π80 ΜΙ αἸκο ἀοπΐ ἢ 20ρ, ΦΈΡΘΡΘΙ τγογάθη, 

Δηροία γί νοῦ Παρ πουΐοη (Π4}}. Α110, 1ἱ{{4. 1824, 843}: " 
Φράζεο, ὅῖε Καρανέ, νόῳ δ᾽ ἐμὸν ἔνϑεο μῦϑονγ" 

Ἧ ἐχπρολιπὼν ᾿Αργος τε καὶ Ἑλλάδα καλλιγύναικα 

χώρει πρὸς πηγὰς “Αλιάκμονος" ἔνϑα δ᾽ ἂν αἶγας 

βοσχομένας ἐςίδης, πρῶτον τότε τοι. χρξον ἐστίν 

ζηλωτὸν ναίειν αὐτὸν γενεών τε προπᾶσαν. 

Ζᾳ νοιρ]οἴομθη ἰδέ ἰουμΐς ἀὰθ ἄθρμι Ρουθ βΌ ΡΟ η6 

ΟΥάκο] (Καίδποϑ νὰ πᾶ] 10}. οἷα Τομθηΐ 46) Βεὶ Ζίοάογ. 

610. Ψαΐ. ρ. 8. : 
Ἔστι χράτος βασιλεῖον ἀγανοῖς Τημενίδεσσι 

γαίης πλουτοφόρου" δίδωσι γὰρ αἰγίοχος Ζεύς. 

᾿“λλ᾽ ἴϑ᾽ ἐπειγόμενος Βουτηΐδα. πρὸς πολυμηλον" 
ἔνϑα δ’ ἀν ἀργικέρωτας ἴδῃς χιονώδεας αἶγας 

εὐγηθϑέντας ὑπ᾽ ἠῶ κείνης χϑονὸς ἐν δαπέδοισι, 

ϑῦε ϑεοῖς μακάρεσσι καὶ ἄστυ κτίζε πόληος. 



ἦν 8’ ὡς 

ΥΙ. Ἡ ρακλείαι. 

οπ εἶπον Ἡ ρακλεία ἀδε5 Κἰπδξποη βρυϊομί δολοῖ Αροίί. 

Ι, 1351: Ὅτι δὲ Κιανοὲ ὅμηρα ἔδοσαν Ἡρακλεῖ καὶ ὥμοσαν 
μὴ λήξειν ζητοῦντες “ὕλαν καὶ φροντίδα ἔχουσι τῶν Τραχι- 

γίων διὰ τὸ ἐκεῖσε χατοικισϑῆναι ὑφ’ ἪἩραχλεῖ τοὺς 

ὁμηρεύσαντας Κιναίϑων ἱστορεῖ ἐν Ηρακλείᾳ, ΥΩ]. Ῥαιϑ8. 

Π, 3: Κιναίϑων δὲ ὃ “ακχκεδαίμονιος (ἐγενεαλύόγησε γὰρ 

καὶ οὗτος ἔπεσι) Πῆδον καὶ ϑυγατέρα Ἐριῶπιν Ἰάσονι 

εἶπεν ἐκ Ἰηδείας γενέσϑαι" πέρα δὲ ἐς τοὺς παῖδας οὐδὲ 

τούτῳ πεποιημένα εἰσίν, 11, 18: Τὸν δὲ ᾿Ορέστου νόϑον 

Πένϑιλον Κιναίϑων ἔγραψεν ἐν τοῖς ἔπεσιν ᾿Ηριγόνην τὴν 

«Αἰγίσθου τεχεῖν, ΥὙΠ|, ὅ8: Κιναίϑων δὲ ἐν τοῖς ἔπεσιν 

ἐποίησεν, ὡς Ραδάμανϑυς μὲν Ἡφαίστου “Ἥφαιστος δὲ 

εἴη Τάλω, Τάλων δὲ εἶναι Κρητὸς παῖδα, δοβμοῖ. 11.γ, 115: 

ἽὩς δὲ Κιναίϑων, Νικόστρατον (Ἑλένης καὶ ἸΠενελάου 

παῖδα εἰναι). 

Πα55 ἀΐοβ ΑἸΙὸ5 ἱπ ἄθγ ΗογΆκ]θθ σϑβίδηαθπ, υϊγὰ τπδη παϊέ 
ΟἹτγΙοὶ (1, 438 1.) Βοδνν οἰ (6 ] πα Κύπηθη : ἈΡῸΓ μι ] ἢ σοπασ, 
ἀδ55 βοῖὶπο Ἡ δύ κΊθο ρομοδοσβοῖ νγὰγ νὸὰ γα ΚΙ 65. δὶ5. δυΐ 

ἀϊε βρᾶξογε ζεῖ. 

Αὐδ ἄδηι ογβίοπ Βυο 6 οἰποὺῦ Ἠδγάκίοο ἀθ5 ΡῈ ἃ ἀϊμη 05 ἰὐγί 

Αίλοη. ΧΙ». 498 Ε ἄδη Ὑεῖβ ἃπ: 
ΖΦουράτεον σχύφος εὐρὺ μελιζώνοιο ποτοῖο. 

ΠΙοβοῦ μὰ ἀϊπιο5. υγᾶγ ΡΟΝ] ἀοΓ νοὰ Βἰβαηίπε ἐλεγείων 

ποιητής (δίεορῆ. ν. Βισανϑήγ). Ῥοβεῖρθο Αἰμοπᾶοβ Βοπιογκέ 

ΧΠΙ ». 6038 Ὦ: ᾿Ζιότιμος δ᾽ ἐν τῇ Ἣρακλείᾳ Εὐρυσϑέα 

φησὶν Ἡρακλέους γενέσϑαι παιδικά, διόπερ καὶ τοὺς 

ἄϑλους ὑπομεῖναι. 6 ιν [Ὁ] ΠὉ ἰδὲ 65. 9Ρ ἀΐοβε Ἢρα- 
κλεία εἷη (οὐϊομέ σον, γοβαίβοϊ. νγᾶὰγ σγο}!} ἀΐα ΘΒ Υ 

ἀε5Β Πεπιαύδίοβ, ἰῃ ἀογ νὸὴ θυ κ]ο5 ἀΐϊ δ ννὰγ (ολοί. 

Αροϊ . 1. 1289, Αροϊϊοί. ἵ, 9, 19): νοῦ ἴππ υυἱγά βοηβέ 

ΠΟΟΝ ἀλ5 οὐβίς Βυοὶ τραγῳδουμκένων ογνγάμης (Οἰδμι. Οολοτί. 

»- 31 Ο), δὺβ ἄθῃι ἀΐοβοβ Ὁ Πποιμιθη βοίῃ Κὔπηίο, ΠΆββοῖρο οὐδέ 
γῸὴ ἀογ ἀθβ. Πγοάου, ἃιι5 ἀδὺ οἷθ ρῥτοβαΐίβοιιοβ Βυυομδίίοις 

Δηρ οἴ γί νυ ἱγά Βοὶ δέορη. Βκς. Ἰβηρίαι. 5. ΥΥ εἸοιιοτ 5.112 ἔ, 

Ὁ θογιδυρί ννὰῦ Ἠδγοάου πἰονί Ὀομίου : ἄθπη Βεΐπι δολοί. 

Αροϊϊ. Π,121ὅ: Τὰ αὐτὰ περὲ τοῦ Τυφῶνος καὶ Ἥ. φησιν, 



ἌΡΕΟΝ,Π οἱ 

ἔνϑα καὶ περὶ τῆς Νύσης ἱστορεῖ λέγων πιϊξ πνγεὶ ὙοΥδθ6Π, 
ἀἄϊθ βοηϑύέ ἂι5 ΠΗ οΥὁ Δηρ οί νί γγο οη, 50}] π΄ οι βαρ ὑνουάθη, 

Η. μά} ἀΐδ πομιουϊβομθη Ὑοῖβ6 θὶ ἀϊθβοῦ ΘΙ ρθη μοί ἀηροίμτί. 

ὕεθεγπδαρί ππ55 πδη θ οἱ ἈΠ] Οθη Ἀπ Π γαη ρθη ἀν ΕὙδιμμμδ [κοῦ 

ἀυβδογβί νου βἰ ομ 5 βοῖη. Ὑγοϊ ομογί 5. 164 {0 δολοί. Αροί!. 
Πλοά. 1, 116 {{πνΐ ἂπ5 ἀο5 Κόνων ᾿Ηρακλεία ἃπ, ὅτι «ἰγαίων 
καταγωγισϑεὶς ὑπὸ Ποσειδῶνος χατεποντίσϑη εἰς τὸ νυνὶ 

λεγόμενον ὑπὸ ᾿“πολλωνίου ἠρίον «ἰγαίωνος, υπᾷ ογπἅδμί 

δι} ἀοββοη αὐ 65. Βυοι περὲ Νησιάδων. ϑεοῖπο ΠΟΥ ΚΙῸ 6 

ποπηΐ 00} Βμάοοϊα Ρ. 29 υπᾷ Οπδπη 85. 209 μᾶ!ε ἱππ [{γ 

ἄδπ πορὸμ ἄθη ἀ]οβίθῃ ὨΙο ίθυη ἃ158. μυϑοποιός δηροί γί 
ΚΠΠΚΙον Κόγγις θεῖ Τῆθο Ῥγοσῃηιη. 8 ( Πλείογεβ δ. Ταῖς 
Ι,. 113). Νδοῖι Οἴθηι. δίγοηι. ΥἿ }. 628 Βὶ 501} ΡΊβδπάθυ 
ἄο5 Ῥίβίποβ νοῦ ἱπᾶ05 Ἢραχλεία, νῖς Ρδμγαβὶβ ἀ05 
ΚυοοΡρΆΥ]ο5 Οἰὐἰχαλίας ἅλωσις, δυο Βομείο θη. μᾶθοη. Βεὶ 

Ριμίαγοῖ, ἀε ἤἥωυ. 18, 14 νἱκὰ δηροίανί 4ημόδοκος ἐν 

“Ηραχλείας, οἷπ 1μλκοάδιποηίον (ν6]. ϑολοί. Οα. γ, 261): οἷποβ 

Κοικγιᾶοιβ Ποιηοάοκοϑ Ἰλίου πόύόρϑησις καὶ ᾿Αφροδίτης 
καὶ Ηφαίστου γάμος ποπηΐ Ρίωξ, 46 πιι8. Ρ. 652, νοβοβοη 
δυϊάαβ νοὶ ᾿φροδίτης καὶ “Αρεως συνουσία Βρυϊοβιί. 

ΥΙ. Ναυπάχτια οἷο Ναυπαχτιχ ἃ. 

Ραιξ. ΤΥ. 2: Πυϑέσϑαι δέ που δὴ πάνυ ἐϑελήσας, οἵς- 

τινες παῖδες Πολυκάονι ἐγένοντο ἐχ Πεσσήνης, ἐπεξελεξάμην 

τάς τε ᾽᾿Ποίας καλουμένας χαὶ τὰ ἔπη τὰ Ναυπάχτια πρὸς 

δὲ αὐτοῖς, ὁπόσα Κιναίϑων καὶ ΄ΖΙσιος ἐγενεαλόγησαν, Χ, 

88: Τὰ δὲ ἔπη τὰ Ναυπάχτια ὀνομαζόμενα ὑπὸ Ἑλλήνων 
ἀνδρὲ ἐςποιοῦσιν οἱ πολλοὶ ἢΠιλησίῳ, Χάρων δὲ ὃ Πύϑεω 

φησιν αὐτὰ ποιῆσαι Ναυπάκτιον ΙΚαρκῖνον" ἑπόμεθα δὲ 
καὶ ἡμεῖς τῇ τοῦ “αμψακηνοῦ δόξῃ" τίνα γὰρ καὶ λόγον 

ἔχοι ἄν ἔπεσιν ἀνδρὸς ΠΙιλησίου πεποιημένοις ἐς γυναῖχας 

τεϑῆναί σφισιν ὄνομα Ναυπάχτια; ΑἸδΒο οἷπ αφάϊομέ μη] 10 ἢ 

ἄθῃι κατάλογος γυναικῶν, 5]. ατο ἃ ὁ οἷς 5. 90{Φ, Υεϊοποτί 

5. 210 “ 
Ι. Ραμβ. Π. 8: Ἔπη δέ ἐστιν ἐν Ἕλλησι Ναυπάκτια 

ὀνομαζόμενα" πεποίηται δὲ ἐν αὐτοῖς ᾿Ιάσονα ἐξ Ἰωλκχκου 



Δ ΜΓ ῸΝ 

μετὰ τὸν Πελίου ϑάνατον ἐς Κόρκυραν μετοικῆσαι καὶ 

οἱ ἹΠέρμερον μὲν τὸν πρεσβύτατον τῶν παίδων ὑπὸ λεαίνης 

διαφϑαρῆναι ϑηρεύοντα ἐν τῇ πέραν ἠπείρῳ" Φέρητι δὲ 

οὐδέν ἐστιν ἐς μνήμην προςχείμενον. : 

Π. δολοὶ. Αροὶ!. 11, 299 (οι ἄθη Ηδιργίθμ): Κοιλάδα 

τῆς Κρήτης κατέδυσαν" τοῦτο δέ φησι καὶ Νεοπτόλεμος 

ὁ τὰ Ναυπαχτικὰ ποιήσας. 

ΠΙ. 10.1|,242: Ὃ τὰ Ναυπαχτικὰ πεποιηκὼς Εὐρυλύτην 

αὐτὴν (ἄϊο (ΠοπιΔ Β]Π πὶ ἀο5 Α οί 5, δαϊίοῦ ἀθ5. ΑΒ γί 8) λέγει. 

ΙΥ. 102.1Π, ὅ13: Ὃ δὲ τὰ Ναυπαχτικὰ ποιήσας πάντας 

ἀριϑμεῖ τοὺς ὑπὸ αὐτοῦ φερομένους ἀριστεῖς. 

Υ. 10.111, 528 : Ἐν δὲ τοῖς Ναυπαχτιχοῖς Ἴδμων ἀναστὰς 

Ἰάσονα χελεύει ὑποστῆναι τὸν ἀϑλον. 

ΥἹΙ. 10. 1.4, ὅ9: Παρὰ δὲ τῷ τὰ Ναυπαχτιχὰ πεποιη- 

χύτι οὐχ ἔστι κατὰ τὴν ἰδίαν προαίρεσιν ἐξιοῦσα ἡ Π]ήδεια, 

ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑστίαν καλουμένη" οἱ γὰρ ᾿4ργοναῦται κατ᾽ ἐπι-- 

βουλὴν ἐνστάντος τοῦ τῆς ἀναιρέσεως αὐτῶν καιροῦ προ- 

τραπομένου δὲ τοῦ Αἰήτου ἐπὶ τὴν Εὐρυλύτης τῆς γυναικὸς 

συνουσίαν Ἴδμονος ὑποθεμέγου αὐτοῖς ἀποδιδράσχουσιν 

καὶ Μήδεια συνεχπλεῖ. 10. 1Υ̓, 86: Ὃ δὲ τὰ Ναυπαχτιχὰ 

πεποιηχὼς ὑπὸ ᾿“Ιφροδίτης φησὲ τὸν Αἰήτην καταχοιμη- 

ϑῆναι ἐπιϑυμήσαντα τῇ αὐτοῦ γυναιχὲ συγγενέσθαι δεδει- 

πνηχότων παῤ αὐτῷ τῶν Κόλχων χαὶ κοιμωμένων διὰ τὸ 

βουλεύεσϑαι αὐτὸν τὴν ναῦν ἐμπρῆσαι" 

Ζ]η τοτ’ ἀῤ Αἰήτη πόϑον ἔμβαλε δῖ᾽ ᾿Αφροδίτη 

Εὐρυλύτης φιλότητι μιγήμεναι ἧς ἀλόχοιο 

κηδομένη φρεσὶν ἧσιν, ὅπως μετ᾽ ἄεϑλον ᾿Ιήσων 

γοστήσῃ οἰκονδὲε σὺν ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν. 

Ὃ δὲ Ἴδμων συνῆκε τὸ γεγονὸς καί φησι" 
(ευγέμεναι μεγάροιο ϑοὴγ᾽ διὰ νύχτα μέλαιναν, 

19. ΤΥ, 81: Ὃ δὲ τὰ Ναυπαχτιχὰ γράψας συνεχφέρουσαν 
ἔξω πῶ. ἀπὸ ἀπο ἡ , αὐτὴν ποιεῖ τὸ χῶας κατὰ τὴν φυγὴν ἐν τῷ οἴκῳ κείμεγον 

τοῦ Αἰήτου. ΥΩ, ΜΆΊΙΠοΥ Θτομοιιθποβ 5. 298. 

ΥἹΙ. Αροϊϊοά. ΠΙ|, 10, 3 νου Αϑκ] ρίοβ: Εὗρον δέ τινας 
λεγομένους ἀναστῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ Καπανέα καὶ “υκοῦργον ---», 

Ἱππόλυτον, ὡς ὃ τὰ Ναυπαχτικὰ συγγράψας λέγει, 

ΥΠ|. Πεγοάϊαη. ». 1ὅ: Παρὰ τῷ τὰ Ναυπακτικὰ ποιήσαντι" 



Ὡς -ὉΣ" 

᾿Αλλ ὃ μὲν οὖν ἐπὶ νηυσὲ ϑαλάσσης εὐρυπόροιο 
οἰκία ναιετάασχε πολύῤῥην πολυβοώτης. 

ΙΧ. Νολοῖ. 1|. ο, 336: “ὋΟ δὲ τῶν Ναυπακτικῶν ποιητὴς 

διώνυμον αὐτήν (᾿Εριώπην) φησιν" 

Τὴν δὲ μέϑ᾽ ὁπλοτάτην ᾿Εριώπην ἐξονόμαζεν, 

᾿Αλχιμάχην δὲ πατήρ τε καὶ Αδμητος καλέεσκεν. 

ὙΠ. Θησηΐδες. 

Ῥίωϊί. Τλε5. 28 ἰμπυΐ εἶπε Εγννάμπυης, Ἣν γὰρ ὃ τῆς 
Θησηΐδος ποιητὴς ᾿Αμαζύνων ἐπανάστασιν γέγραφε Θησεῖ 
γαμοῦντι (Φαίδραν τῆς ᾿Αντιόπης ἐπιϑεμένης καὶ τῶν μετ᾽ 

αὐτῆς ᾿ΑΙμαζόνων ἀμυνομένων καὶ χτείνοντος αὐτὰς ρα- 

κλέους περιφανῶς ἔοιχε μυϑῷ καὶ πλάσματι. Ατϊϑβίοί, Ροοί. 

8: Διὸ πάντες ἐοίκασιν ἁμαρτάνειν, ὅσοι τῶν ποιητῶν 
Ἡρακληΐϊδα καὶ Θησηΐδα χαὶ τὰ τοιαῦτα ποιήματα πε- 

ποιήχασιν" οἴονται γάρ, ἐπεὶ εἷς ἦν ὁ Ηραχλῆς, ἕνα χαὶ 

τὸν μῦϑον εἶναι προςήκειν, ει ϑολοί. Ρίπά. Οἱ. ΧΙ, 88 

[ὑπγύ οἷπ ἐαμιβεῖον οἷπο5 ἢ ̓ Ρ ἢ 1105 ἂη ὁ τὴν Θησηΐδα ποιήσας 

απἀ νυ ἢ ΒΟ ΟΠ ἢ] 10} ἀδυίοί οὐ δὰ δῇ ἴῃ Οἱ. ΠΠ, 562 Μίη: 

Θήλειαν δὲ εἶπε καὶ χρυσοκχέρων ἀπὸ Ιστρίας" ὃ γὰρ 

Θησηΐδα γράψας τοιαύτην αὐτὴν (τὴν Κερυνῖτιν ἔλαφον») 

λέγει καὶ Πείσανδρος ὁ Καμειρεὺς καὶ (Ῥερεχύδης. Ῥγ- 

ὑποβίγαίοϑβ, νὸὴῆ ἄδθπι εἶποὸ Τ᾽ εβεῖβ οὐνᾶμηί νἱγὰ (2 ἴοφ. 
1 αοτί. 11, 69), Ἰεμίο βρᾶξψου : οὺ΄ βοιγον Βίορ ρθη ἀ65 Ερ ἃ- 

ἷποπάδϑ υπὲ ῬοΙ]ορί ἀἄλ5. Πΐὸ ΤΠ οβοἷβ ἀθ5 ΔΟΡΥΓΟΒ 

γγδΙ ῬΙΌΒΔΙΒΟἢ, υνὶο ἀὰθ Εγαριηθηΐ ἃι5 ἄθιη ἀν {ἰ6πη Βαο} 6 Βοὲ᾿ 

Μιοῦ. 1». 481 859. α΄αἰδ0. ποῖὶσί. άββοῖθὸ δ γομ ΒΘ Ἶ ΠΟΥ 

ΠΠιλήτου κτίσις. 

ΙΧ. Ευμι6 105 σου ΚουΥΐηέίῃ. 

Ἐλὰπ|6]0 5, ἄοπι αἷς ΤΊ δ ποι δ  Ἶ 6 ΒοϊροΙοσί νγᾶτά, νοῦ 

ἄρπι θεοῦ Ραμϑ. ΕΥ̓͂, 4, 1 πυϊ ἀὰ5 [ν ἀΐ6 Νοββοιίοῦ φϑὐϊομίείς 

ἀρ! βόα Ῥγοβοάΐοη (ἅγ ἄσμί οὐκ ἄγίθ, Ἰεθέο πδοῖι Εἰ ἃ 5 6 "105 απ 

Οἱ. 8 υπὰ 9. Νδοῖμ Οἷδθηι. δίγοηι. 1 ». 338 νγχᾶγ. οὺὐὺ΄ ἅ {0 γ, 
415 ΑὐΟΒ ἢ 10 0.05, ἀπά γοϊομίς ἷ5. δὰ Αὐ οι ᾽ἃ 5, ἄθιη αὐ πο Υ 
γοη Κ΄ υγδῖκα5. Νουον ὕγαϊρ ἰδ αἴθ ΝΔΟΒΥΙοΝ 465 Οἰθηι. 10.629 : 

Τὰ δὲ “Ησιόδου μετήλλαξαν εἰς πεζὸν λόγον καὶ ὡς ἴδια 



Ἀ η. ΟΠ ΜΕΒΟΝ 

ἐξήνεγχαν Εὐμηλόὸς τε καὶ ᾿ΑἸἰκουσίλαος οἱ ἱστοριόγραφοι. 

ΥΩ]. δυοῖῦ αι. 11, 1, ἄἀεγ νὸὰ Εππι6]05 ὁ ᾿δμφιλύτου τῶν 

Βαχχιαδῶν καλουμένων, ὃς καὶ τὰ ἔπη λέγεται ποιῆσαι, εἵ- 

γυἅμηΐ αἷς Κορινϑία συγγραφή, εἰ δὴ Εὐμήλου γε ἡ συγγραφή. 

Ι. Εὐρωπία, 

δηροία γέ νὸπ Πίοτοη. οἤτοπ. (υἱοί σον Εὐρώπειαγ. 

1. Οἴομι. 1 }. 3849: Ὁ τὴν Εὐρωπίαν ποιήσας ἱστορεῖ 

τὸ ἐν Δελφοῖς ἄγαλμα ᾿Απύλλωνος κίονα εἶναι διὰ τῶνδε" 
ὝὍφρα ϑεῷ δεχάτην ἀχροϑίνιά τε χρεμάσαιμεν 
σταϑμῶν ἐκ ζαϑέων καί κίονος ὑψηλοῖο. 

Π. δολοῖ. 11. ζ, 131 (μδοῖ ἀον Εν] υηρ ἀογ (οβο οί 

γὸπ ἀἄοηι ΤΉγΑΚοΥ Πυ Καγρ05}): Τῆς ἱστορίας πολλοὶ ἐμνήσϑη- 
σαν, προηγουμένως δὲ Εὔμηλος ὃ τὴν Εὐρωπίαν πεποιηχώς. 

ΠΙ. Αροϊϊοά. Π|, 8, 2: Εὔμηλος δὲ καί τινες ἕτεροι 

λέγουσι “υχάονι καὶ ϑυγατέρα Καλλιστὼ γενέσϑαι. 
ΙΥ. 10.111, 9.1 ᾿“ρκάδος δὲ καὶ “εανείρας τῆς ᾿Φμύκλου 

ἢ ΠΠεγανείρας τῆς Κρύόκωνος, ὡς δὲ Εὔμηλος λέγει, νύμφης 

Χρυσοπελείας ἐγένοντο παῖδες Ἔλατος καὶ Αφείδας. Τεείς. 

Ϊχ:.. 408 Ῥεγϊομίοί ἀλββεῖθο ἃὰ5 Ε απ 6105. 
Υ. 1.111, 11,1: Εχ Κνωσσίας δὲ νύμφης (ΠΠ]ενέλαος) 

κατὰ Εὔμηλον Ξενόδαμον (ἐγέννησενγ. Ὠΐδ ἀγοὶ Ιοἰχίογοη 

Ἐγαϑιηθηίθ ίθιί Βἰογΐη Πουπο αὐ Αροϊϊοά. 11, 356. 
ΥΙ. Ραμβ. ΙΧ, 2: Ὃ δὲ τὰ ἔπη ἐς Εὐρώπην ποιήσας 

φησὶν ᾿ΑἸμφίονα χρῆσϑαι λύρᾳ πρῶτον “Ἑρμοῦ διδάξαντος" 

πεποίηκε δὲ καὶ λίϑων καὶ ϑηρίων, ὅτι χαὲ ταῦτα ἄδων ἦγεν. 

ΥΙ]. Ηϊογμΐπ αἰθμέ ὙΥεἸ οπ οτί 5. 195, νγὰβ Τ᾽ τοῖς. 68. τσ. 

». 33 ααἱδ.., Ἐκπάοο. }. 2948 ἀπὰ ἀεγ ἀγδιιηδί κοῦ μοὶ μἤηκθη 
Ἐρίϑι. ογῖϊ. ρ. 222 ογννάμηθη:; Εὐμηλος μέντοι ὃ Κορίνϑιος 
τρεῖς φηοιν εἶναι ϑυγατέρας ᾿Απόλλωνος (Ποὐσας) Κη- 

φισσοῦν, ᾿“΄πολλωνίδα, Βορυσϑενίδα. ἘὺΠ᾽ ᾿“πολλωνίδα 

βοίλί Ἠογδηη (Θρμδο.Π, 301) ᾿“Ιχελωΐδα ---α 56.Γ βοβατγί.- 
δἰπηΐϊ. Νὺπ υἱγά ΡῈ σὸπ Οἴδηι. δέγοηι. ΥἹ 5. 142 ἃι8 
Επμ 6 }05 οὐυνὰηί: 

ἹΠνημοσύνης καὶ Ζηνὸς ᾿Ολυμπίου ἐννέα κοῦραι, 

νὸ Ἠδγμπδηη (299) πιοίπέ,, 65. βοΐ ἀΐθ Εγδρθ. ΟΡ ἀΐθβ δὺβ 

Οἶποῦ ἄομίοη Θομ ἀθα Ἐαπι 6] 05. Βουκοηπθ. οἰ ομοτί, 



ὠκο ΝΕ νὰ, 

ἀον ἀΐοβοη ὙΟΥΒ. 815. Απίδηρ' ἄἀον Εὐρωπία γογπαποί, Βοιμουϊέ 

το ἴθ᾽. οἷπθ Β010}6 νοιβομίθάοπα Αὐϊίαθβδυμρ ἀογΓ Νυβοη ἱπὶ 

Αοάϊομίο 4158 αἴθ ἀγοὶ Τύρου ἀθ5. ΑΡΟ]1]0 υὑπᾷά ἃ) Απίληρο 

415 ΤΟσμίο ἀθ5 Ζθι5, .υνἷθ θεῖ Π βίο, βοὶ πίομξ 50 β56ῃγ 
Δ ]16ηά. 

ΗΪοΥ πη γθομποί Οϑᾶπη 5. 210 εἷη ἄθιη Κα ἃ ἀπ|05 δυο 65 
ΟΥ̓Δ ΚΟΙ δυΠ]νΘυγα γί γοη ἀῤη ϑοῦοῖ. Ἐπμν. Ῥίοθη. 641, Ατῖοί. 
Πα. 1266 υπὰ Τχοῖσοβ 1|. Ρ. 154. Υ 4]. ἀδηβο θη ἰμι αμοίαγίιηι 
φγαθοοτγμηι ἰθαϊοογμηι ᾿. 121 δρφ.: 

Φράζεο δή μοι μῦϑον, ᾿“Ιγήνορος ἔχγονε Κάδμε" 

᾿Ηοῦς ἐγρόμενος προλιπὼν ἴϑι Πυϑὼ δῖαν 

᾿ηϑάδ᾽ ἔχων ἐσθῆτα καὶ αἰγανέην μετὰ χερσίν 

τὴν διά τε Φλεγύων καὶ Φωκίδος, ἔςτ᾽ ἄν ἵχηαι 

βούχολον ἠδὲ βόας κηριτρεφέος Πελάγοντος" 

ἐνϑαδὲ προςπελάσας ξυλλάμβανε βοῦν ἐρίμυκον 

τήν, ἥ κεν νώτοισιν ἐπ᾿ ἀμφοτέροισιν ἔχῃσι 
λεῦχον σῆμ’ ἑκάτερϑε περίδρομον ἤῦτε μηνίς, 
τήνδε σὺ ἡγεμόνα σχὲ περιτρίπτοιο χελεύϑου 
σῆμα δέ τοι ἐρέω μαλ᾿ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει" 

ἔνθα τέ τοι πρώτιστα βοὸς τέρας ἀγραύλοιο 
ἵζηται κλίνῃ τε πέδῳ γόνυ ποιήεντι, 

καὶ τότε τὴν μὲν ἔπειτα μελαμφύλλῳ χϑονὲ ῥέζειν 

ἁγνῶς καὶ καϑαρῶς" γαίῃ δ᾽ ὅταν ἱεδιὰ δέξης, 

ὄχϑῳ ἐπ’ ἀκροτάτῳ χτίζειν πόλιν εὐρυάγυιαν 

δεινὸν ἐνυαλίου πέμψας φύλακ᾽ ἄϊδος εἴσω" 
καὶ σύγ᾽ ἐν ἀνθρώποις ὀνομάχλυτος ἔσσεαι αἰεί᾿ 

ἀϑανάτων λέχε᾽ ἀντιοώσας, ὕλβιε Κάδιιε. Υ, 8 Τς. 

περίτροχον, 9 ἡγέμον᾽ ἴσχε, Ὗ. 20 Τα. υπὰ ἀΐο ϑολοῖ. κέρας, 
Υγ.26 Τς. ἐπ’ ἀνθρώπους --- ἔσσεαι αὖϑις, 21] λεχέων ἀντήσας. 

2. Κορινϑιακα, 

Ι. δολοῖ. Αροϊϊ. 1, 146: Τλαύχου δὲ αὐτὴν (“4 ήηήδαν) 
τοῦ Σισύφου ἐκ πατρὸς ἐν Κορινϑιακοῖς λέγει Εὔμηλος 

καὶ Παντειδυίας μητρὸς ἱστορῶν, ὅτι τῶν ἵππων ἀπολο.-- 

μένων ἦλϑεν εἰς “ακχεδαίμονα ὃ Γλαῦκος καὶ ἐκεῖ ἐμίγη 



κὰν ΝΒ. τῷ 

Παντειδυίᾳ, ἣν ὕστερον γήμασϑαι Θεσπίου, τὴν δὲ “Ζήδαν 
οὖσαν Γλαύχου χληϑῆναι Θεσπίου. 
Ἢ. 10. ἢ, 946: Σινώπη κατ᾽ Εὔμηλον καὲ ᾿“Αριστοτέλην 

᾿σωποῦ. ᾿ ᾿ 
ΠῚ. 1}. ΠΙ. 1311: Οὗτος καὲ οἱ ἑξῆς στίχοι εἰλημμένοι 

εἰσὶ παρ’ Εὐμήλου, παῤ ᾧ Πήδεια πρὸς Ἴδμονα λέγει. 

ΤΥ. 1}. ΤΥ, 1212 (νοι Νδηιθη εν Βίδαί Ἐφύρα Κοτϊπηί): 
Εὔμηλος δὲ ἀπὸ ᾽᾿Εφύρας τῆς ᾿Ωχεανοῦ καὶ Τηϑύος γυναικὸς 
δὲ γενομένης ᾿Επιμηϑέως. 

Υ. δολοὶ. Ῥίπά. Οἱ. ΧΠΠ, 14 υπά Ττοίτος ἴ,ο. 114 (γΕ]. 
1024) [πγοη ἂὺβ Εαμ 6105, ὃ ποιητὴς ἱστοριχύς, Δ: 

᾿Αλλ ὅτε δ᾽ Αἰήτης καὶ ᾿Αλωεὺς ἐξεγέγοντο 
Ἠελίου τε καὶ ᾿Αντιόπης, τότε δ᾽ ἄνδιχα χώρην 
δάσσατο παισὶν ἑοῖς Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱός" 

ἣν μὲν ἔχ᾽ ᾿ΑΙἰσωπός, ταύτην πόρε δίῳ ᾿“λωεῖ, 
ΓῚ Ψ 7 , ᾿ ΕῚ ν Β, -» σ 

ἣν. δ᾽ ᾿Ἐφυρη χτεάτισσ᾽, Αἰΐήτῃ δῶχεν ἅπασαν. 

«“ἰήτης δ᾽ ἀῤ ἑκὼν Βούνῳ παρέδωκε φυλάττειν, 

εἰςόχεν αὐτὸς ἵχοιτ᾽ ἢ ἐξ αὐτοῖό τις ἄλλος 
ἋἋᾺ “«ὡ ᾿}} ι , - . 7 » " «» 

ἢ παῖς ἡ υἱωνὸς" ὃ δ᾽ ὠζετο ΙΚολχέίδα γαῖαν. 

16 φυνοἱ Ἰοἐίοπ ὕεῖβα μοὶ Τιείξος : εἰ, αὐ, ἀνὴρ εἰς ὕστερον 
αὖθις ἵχοιτο ἢ ἐξ αὐτοῖό τις" ὃ ἃ. 85. νν. Ραι5. 11,83: Εὔμηλος 

δὲ Ἥλιον ἔφη δοῦναι τὴν χώραν ᾿“λωεῖ μὲν τὴν «“σωπίαν 

«Ἵἰήτῃ δὲ τὴν ᾿Εφυραίαν" καὲ Αἰήτην ἀπιόντα ἐς Κύλγχους 
παραχαταϑέσϑαι Βούνῳ τὴν γῆν Βοῦνον δὲ ἙἝἭ»ρμοῦ καὶ 
» αλχιδα ΓΚ Ύ ες ἜΡΙΝ ᾿ Β - υ ) , “ ἰδαμείας εἰναι" καί, ἐπεὶ Βοῦνος ἐτελεύτησεν, οὕτως 
2 φ' .] ᾽ , ᾿ 4 ᾽ ᾿ - Ύ ’ 

Ἐπωπέα τὸν ᾿Αλωέως καὶ τὴν ᾿Εφυραίων σχεῖν ἀρχήν" 

Κορίνϑου δὲ ὕστερον τοῦ ΠΠαραϑῶνος οὐδένα ὑπολειπο- 
μένου παῖδα τοὺς Κορινθίους Πῆήηήδειαν μεταπεμψαμέγους 

ἐξ Ἰωλχοῦ παραδοῦναι οἱ τὴν ἀρχήν" βασιλεύειν μὲν δὴ δι 
αὐτὴν Ἰάσονα ἐν Κορίνϑῳ, Π]ηδείᾳ δὲ παῖδας μὲν γίγνεσϑαι, 
τὸ δὲ ἀεὲ γινόμενον χαταχρύπτειν αὐτὸ εἰς τὸ ἱερὸν φέ- 

ρουσαν τῆς Ἥρας, χαταχρύπτειν δὲ ἀϑανάτους ἔσεσϑαι 

γομίζουσαν" τέλος δὲ αὐτήν τὲ μαϑεῖν, ὡς ἡμαρτήκοι τῆς 

ἐλπίδος, καὶ ἅμα ὑπὸ Ἰάσονος φωραϑεῖσαν (οὐ γὰρ αὐτὸν 

ἔχειν δεομένῃ συγγνώμην ἀποπλέοντα ἐς ᾿Ιωλκὸν οἰχεσϑαι), 

τούτων δὲ εἵνεχα ἀπελθεῖν χαὶ ήδειαν παραδοῦσαν Σι- 

σύφῳ τὴν ἀρχήν, Υεῖὶ. ϑοίοὶ. Εμτ. Μεά. τὸ, 20: “Ὅτε δὲ 
9 



ὡ ΝΝΝ ἰἰὰ ἐπ πυλ τς 

βεβασίλευκε τῆς ΙΚορίγϑου ἡ ΠΠ]ήδεια Ἑὔμηλος ἱστορεῖ καὲ 

Σιμωνίδης. Ῥαμδ. Π|,.2: Τάφους δὲ Σισύφου χαὶ Νηλέως 

(χαὶ γὰρ Νηλέα ἀφικόμενον ἐς Κόρινϑον νόσῳ τελευτῆσαὶ 

φάσι χαὶ περὶ τὸν Ἴσϑμον ταφῆναι) οὐκ ἄν οὐδ᾽ εἰ ζητοίη 

τις ἐπιλεξάμενος εὕροι τὰ Εὐμήλου. Νηλέως μὲν γὰρ οὐδὲ 

Νέστορι ἐπιδειχϑῆναι ὑπὸ τοῦ Σισύφου φασί (χρῆναι γὰρ 

τοῖς πᾶσιν ἄγνωστον, εἶναι), εαρίρον δὲ ταφῆναι μὲν ἔν 

τῷ ᾿Ισϑμῷ, τὸν δὲ οἱ τάφον καὶ τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ (ἔα 6 }08. 

Ποϑοοῖρβ Αρφίαορἠαιι8 Ρ. 284) Κορινϑίων ὀλίγους εἴναι 

τοὺς εἰδότας. 

ΗΪ ΟΠ 5. 50 γοῖθὺ ἄθ Εαμ 6105. ποῖ οἷη (ἀοἄϊομί 

Βαργοπία τι. γαγτο ἴδ ἢ. 11, ὅ: 1)οπῖφωο 6: μθο ρμίγεζαοίο 
(αὐτο) παϑδοὶ ἀμίοϊδ δία αρ68 πιο (8 ηιαῖγοβ., αὶ ζμ0 δε 
αγαροὶ βούγονας ερρεἰίαηί. --- Νοῖ ὕοπο απίηιο 65 Σ ποῆ ηιϊ-- 

πμβ8 ἰδὲ βαἰΐδ αοΐαηι, φμαπι φμὶ Βερφοπίαπι βοτίρϑιί. Ἠἃ ἃθοὺ 

ὅθι ΝΆπι6 βουγενεῖς οὐδέ ἴῃ ἀ6ΥΓ δοχδηάἀγηἰβομθη Ζεἰΐ δυΐρο- 

Κοιηπιθη βοὶπ 501] (Υ055. τὰ Ὑ᾽γρ 1} 5 απάρδυ 5. 821), 

580 Κᾶμῃ ἀΐθβοβ αδάϊομί ἄθπὶ αἰίοα Εἰ απ 6105. πίοι δηρθὄγοη. 

1νγὶρ πᾶῦ πιᾶη βίαίί Βμρφοηΐα νουηυ οί Βωρμοπία ὉάδΥ σὰν 

ΤἼεοφοπία. ΝΥ οἰ οποτί 5. 1911 Βεῖμα δολοί. Ρίπά. Οἱ. ΧΙΠ, 
51: Τοῦτο δὲ διὰ τὸν Εὔμολπον ὄντα Κορίνϑιον καὶ γρά- 

ψαντα νόστον τῶν Ἑλλήνων Βαΐ πιᾶπ Εὐμηλον οπιοπάϊνί. 
ΒΙομο ἰδέ μἰον δη Καίποπ δηάουπ ὈΙΟΒίου δὰ ἄοπκθη, ὙΥ ΘΙ Ο ΚΟΥ 

5. 214 [ἴ. 

Χ. Αϑϑὶοβ γοὴ 58Δ1|0 5. 

᾿ Βοεῖ Αἤϊοη. ΠΠῸ 9. 126 Β. [ιεϊδβί εὐ. ὃ Σάμιος ποιητὴς 
"ἄσιος ὃ παλαιὸς ἐκεῖνος, Ἀεὶ Ραι8. ΠΙ, 2 ὃ ᾿άμφιπτο-. 

λέμου Σάμιος. Νεθοη απ 6108, ΗΠ δ 0408 υπὰ Ρ] ΓΘ ΚΥ ἀ65 

ποπηΐ πη Αροϊϊοά, 1Π, 8, 2. Ἐν Ιεθίθ ἀπὶ ἀΐθ ζοιιηίο ΟἸγηι- 
νἰαᾶθ. Μμοϊίον ἄδ ίποτυα Ῥοῖ. ρ. 41. 68]. Οαἰϊἱπὶ Τυτ-- 
ἐαεὶ Α5ἷλ σαγηιπιηι φῶς ἘΡΉ ΚΛ ΝΗ, οὐ. Νῖο. Βαοῖ 1198.1881, 
Νδομιίχαρ; 1832. 

Ι. Αἰδοη. ΧΙ νυ. ὅ25 Ἐ9Ε: Ἔστι δὲ τὰ τοῦ ᾿“Ισίου ἔπη 

(περὲ τῆς τῶν Σαμίων τρυφῆς) οὕτως ἔχοντα" 



τ  ταστυ 

Οἱ δ᾽ αὕτως φοιτέεσκον, ὅπως πλοχάμους κτενίσαιντο, 

εἰς Ἥρης τέμενος πεπυχάσμενοι εἵμασι καλοῖς" 

᾿ χιογέοισι χίτωσι πέδον χϑονὸς εὐρέος εἶχον, 
χαῖται δ᾽ ἠωρεῦντ᾽ ἀνέμῳ χρυσέοις ἐνὲ δεσμοῖς, 

χρύσειαι δὲ κόρυμιβαι ἐπ’ αὐτῶν τέττιγες ὥς, 
δαιδάλεοι δὲ χλιδῶνες ἀρ. .ἴ... σαν 

ἀμφιβροαχιονίσαντες ὑπασπίδιον πολεμιστήν. 

Υ. 3 Νάκο πέδου, ἩδΥ ἃ π ἢ ἀλθοὶ βέαίε εἶχον ἄχρι, Υ. 6 
Βδοῖ ἀριπρέπέες ἐφάνησαν, Ὠϊπάοτίἥ, ἀρ ἀμφὲ βοαχίοσιν 

ἦσαν, ἨοΥπ ἃ ἀρήροτες ἀμφοτέρωϑεν, Υ ἸΝάκο ἀμφιβο. 
βί. ἀμφὲ βοαχίοσι νήσαντες. : 

Ἢ. αι. 1], 6: 

᾿Αντιόπη δ᾽ ἔτεχεν Ζῆϑον καὲ ᾿μφίονα δῖον 
᾿σωποῦ κούρη ποταμοῦ βαϑυδινήεντος 

Ζηνί τε χυσσαμένη καὶ Ἐπωπέϊ ποιμένι λαῶν. 

ΠΙ. Ραυ5. ΥΠΙ, 1: ᾿ 
᾿Αντίϑεον δὲ Πελασγὸν ἐν ὑψικόμοισιν ὄρεσσιν 

γαῖα μέλαιν᾽ ἀνέδωκεν, ἵνα ϑνητῶν γένος εἴη. 

ΙΝ. δολοί. Θά. δ, 191 ». 110 Μαμίέξηι.:; 
Κοῦραι τ᾽ Ἰκαρίοιο ΠἸέδη καὶ Πηνελόπεια. 

Υ. διγαῦ. ρ. 206 Αἱ Ζσιον τὸν ποιητὴν φήσαντα, ὅτι 
τὸν Βοιωτὸν 

Δίου ἐνὲ μεγάροις τέχεν εὐειδὴς Πελανίππη 

ὡς πρὸς ἐχεῖνον ἀχϑεῖσαν τὴν “᾿Ἰελανίππην οὐ πρὸς τὸν 

ἹΠέταβον. ' 

ΥἹΙ. Ραμβ. Π.ι 29: Φιόχῳ δὲ "Ζσιος ὃ τὰ ἔπη ποιήσας 

γεγέσϑαι φησὶ Πανοπέα καὶ Κρῖσον" καὶ Πανοπέως μὲν 

ἐγένετο Ἐπειὸς ὃ τὸν ἵππον τὸν δούρειον, ὡς Ὅμηρος 

ἐποίησεν, ἐργασάμενος" Κρίσου δὲ ἦν “ἀπόγονος τρίτος 

Πυλάδης Στροφίου τε ὧν τοῦ Κρίσου καὶ ᾿Αναξιβίας 

ἀδελφῆς ᾿“γαμέμνονος. 
ΥΙ.. 10.11.18: Θέστιον γὰρ τὸν “Τήδας πατέρα" “σιός 

φήσιν ἐν τοῖς ἔπεσιν ᾿Αγήνορος παῖδα εἶναι τοῦ Πλευρῶνος. 

Βίαι “χΖρειος ποίαίο φιουβὶ Ῥαϊηιογίμβ Πχογο. Ὁ. 8384 "“σιος. 
16 6115 ἀοηκί δὴ ἄθη ᾿“ρεὺς ὃ “άκων, ἄρββοη ᾷσμα Κύκνος 

δομδηπί τυἱγὰ (πίοη. 1 νον. 12. 
ὙΠ]. 1). Υ, 11: Ασιος δὲ ἐν τοῖς ἔπεσι καὶ ᾿Αλκμήνην 



ΛΟ 

ἐποίησε ϑυγατέρα ᾿Αμφιαράου καὶ Ἐριφύλης εἶναι. ϑιαῖί 
«Ἅἴσιος βοίείε ΄“σιος πυοτϑί ΘΎΥΓΡῸΥ . 

ΙΧ. 10. Ὑ, 4: ΄“Ζσιος δὲ ὃ ᾿μφιπτολέμου Σάμιος 
ἐποίησεν ἐν τοῖς ἔπεσιν, ὡς (Φοίνικι ἐκ Περιμήδης τῆς 

Οἰνέως γένοιτο ᾿“Ιστυπάλαια καὶ Εὐρώπη, Ποσειδῶνος δὲ 
καὶ ᾿“Ιστυπαλαίας εἶναι παῖδα 4γκαῖον βασιλεύειν δὲ αὐτὸν 
τῶν καλουμένων “ελέγων" ᾿ΑΙγκαίῳ δὲ τὴν ϑυγατέρα τοῦ 

ποτάμοῦ λαβόντι τοῦ Πῆαιάνδρου, Σαμίαν γενέσϑαι Περί-᾿ 

λαὸν καὶ Ἔνουδον καὶ Σάμον καὶ “Αλιϑέρσην καὲ ϑυγατέρα 

ἐπ’ αὐτῷ Παρϑενόπην Παρϑενόπης δὲ τῆς ᾿Αγκαίου καὶ 

᾿Απόλλωνος “υκομήδην γενέσθαι. "“σιος μὲν ἐς τοσοῦτον 

ἕν ἐύ ἔπεσιν ἐδήλωσεν. Ῥαμδ. ἸΥ͂, 2: Ὁπόσα Κιναίϑων 

"Ασιος ἐγενεαλόγησαν. 

ἥν Ῥαμβ. ἘΧ,. 38: ἐλόδδε δὲ ΨΎΜΌΝΣ καὲ Θεμιστοῦς 

παῖδα τὸν Πτῶον, ἀφ᾽ οὗ τῷ τε ᾿Απόλλωνι (Πτωώφ) ἐπί΄- 

χλησις. καὲ τῷ ὄρει τὸ ὄνομα ἐγένετο, ὡς ὄνῳ ἐν τοῖς 
ἔπεσιν ἀβυῤδυλυίονν 

ΧΙ. «“ροϊίοά. ΠΠ,8,2: Ἤσίρδος μὲν ΜῊ αὐτὴν ν οὐδέν) φεων 
μίαν εἶναι τῶν νυμφῶν λέγει," “Ασιος δὲ Νυκτέως, Φερέ- 

κύδης δὲ Κητέως (ϑυγατέρα). 

ΧΙ, ΟΠοΥβδίαθ νοὰ ΟΥ̓ ΟΙ 605. 

Εν Ἰοθίθ κὰν Ζεἰΐ 465 Ῥουΐαπ άγο 5. νοὴ Καὶ οὐ πὲ ἢ (μι Οὐ. 

38). Υ6]. Ριωΐ. δερί. δαρίεπί. Οοπυῖυ. ρ. 1ὅ6, 168 85. Ῥαμδ. 
ΙΧ, 38: “Ομολογεῖ δὲ καὶ ἔπη. ᾿ ἃ ἐποίησε Χερσίας. ἀνὴρ᾽ 

᾿Ορχομένιος" 

Ἔχ δὲ Ποσειδάωνος ἀγακλειτῆς τε Μιδείας 

᾿““σπληδὼν γένεϑ᾽ υἱὸς ἀν’ εὐρύχορον πτολίεϑρον. 

Οὐδὲ τοῦ Χερσίου τῶν ἐπῶν οὐδεμία ἦν ἔτι χατ᾽ ἐμὲ 
μνήμη, ἀλλὰ καὶ τάδε ἐπηγάγετο ὃ Κάλλιππος ἐς τὸν αὐτὸν 
λόγον τὸν ἔχοντα ἐς Ὀρχομενίους" τούτου δὲ τοῦ Χερσίου 

καὶ ἐπίγραμμα οἱ ᾿Ορχομένιοι τὸ ἐπὶ τῷ Ἡσιόδου τάφῳ 

μνημονεύουσι. Ὠϊο5ο5 ΕΡρ᾿σΎΙηπὶ ἱπ πυνοἱ Ὠ᾿βίϊομθι οἰθί Ῥαμδ. 

ἴῃ. ἀριιβοθοη Καρὶ(6}. Υ 5], Τχοίς. Ηδϑὶοά. ». 14. 5. Μ 1] ον 5 
ΟΥΟΙ ΟΠ 6 Π05 5. 211. 



--. -68 «ἰοῦ 

Πομ ΧΘΠΟΡ ἃ Ππ 65 νι ἱγά νοι Πέου. Ππογί. ΓΧ, 20 Κολοφῶνος 
χτίσις καὶ εἰς Ἐλέαν ἀποικισμός δῃ Ζυγοϊ(δυβοεπᾶ ὙοΥβα 2ι- 

δ βομγίθθοη ). Εμβί. 11. Ρ». 100 οαἷθί ἂὺβ ἀθη Ζ]ηιονυσιαχά 

᾿εἶποβ προ καπηΐίοη ὨΙοΙίοΒ ἄθη Ὑεῖβ (νὸὰ ἤδαυβ5 Βοὶ ἀδγ 

Θερθυτέ ἀθ5 ΒΔ ΚΟ Ο5): 
Εὐ εἰδῶς πόνον ἄλλον ἐπὶ στονόεντι χάρητι. 

ΑΙ5. οΥρ ἶβοι νγογάθη ἀθ5. ΝΙ Κὶὰ5 Βαχχιχά δηροία γέ υπὰ νὴ 

ἄδθηοπ ἀθ5 απο Ρ 085 Ἀεὶ 7)͵ο0(. 1, 11 υπά Ἴτείς. 1. Ρ». 111 

ἀογ ὙΕΓΒ: 

᾿στροφαὴῆ ΦΙιόνυσον ἐν ἀχτίνεσσι πυρωπόν. 
᾿ 

12) Ῥυϊθβίθυ !οἢ-τὰν δ βο θα. ΡΟΝ. 

Ι. Ερϊποπί 68 νοι Κι εἰ. 

γεὶ. Μεϊησιοῖ Ἐρίπιοηΐ 68 ΠΡ 1501), Ποεοῖ Κνείᾶ 

ΒΒ. 3 5. 246 ἢ Υοπ Ερϊποηϊάο5. ἄθπ βΟΙΟπ Δ ϑὕθηο 

ΟἹ. 46. 3 πᾶοῖ Αἰβθὴ υἱεῖ, βαρὲ Ῥαμβ. , 16, πδομβάθι. οὺ΄ βείμθβ 
γἱογ δἰ ἡ γον. ΘΟ] αἴο5 Εγνν ἃμπαησ σοίμδη: χαὲὶ ὕστερον ἔπη 

ἐποίησε. οι ἴππὶ νγογάθη δηροί γί θεῖ  έοψ. Πμαογί. 1. 10 

Κουρήτων καὶ Κορυβάντων γένεσίς καὶ ϑεογονία ἴῃ [ἀπηἴ- 

ἰαυδοπά., ᾿Ζ“ργοῦς ναυπηγία τε καὶ ᾿Ιάσονος εἰς Κόλγους 

ἀπόπλους ἴῃ 5εομδίδυδοπά {ἀπ ποτ, περὲ Πένω καὶ Ραδα.-. 
μάνϑυος ἴῃ νἱογίαιιβοηά Ὑύβοη. ϑοηβέ υγογάθη ποοὶ γοι ἱδηὶ 

Ὦ ΨΜεοΙΟΚοΥ (ΒΒοῖη. Νυ5. ΠῚ, 358) νεγηυίηθέ, δὺ5 ἀΐοβοπι (ἰδαϊομία 

βεὶ ἀδὺ θεῖ Πίοψ. Καετέ, 1], 86 ἂὺ5 Χ όπορι. (ἐν ἐλεγείᾳ) δῃ-- 

δεοίηγίε ὙΕΓ5: 

Νὺν οὖν τ᾽ ἄλλον ἔπειμι λόγον δείξω δὲ χέλευϑον 
ὑπᾷ ἀδ5 (δάϊομξ 5βοῖ, τῦῖο ἀθβ ΡῬαπυδβὶβ ἴωνεχά, ἴῃ πέσ μθη 

Βοβομγίεθοη σονγοϑοη, Εμδέ. Θά. ». 1885 βρυίομε νὸπ οἴποπὶ ὁ τὰ 
Ναξιαχὰ γράψας εἴτε «Ῥιλτέας εἴτε Καλλῖνος ἀπὰ μἴοετνοη Γἄμγέ 
Τεεές. ἔμψο. 633 ἀδ5 ἀτ(ἐδ ΒαΟΝ ἃπ. 9.855 ἀΐοβο ϑ'ομ γι ργοβαίβος 

ΒοΟΒΟΘη, Ζοῖσί Ρεβοπάοιβ ἀδ5 έψηι, Μ΄ ». 1ϑ9ῦ: «Ριλτέωςς δὲ 

ἐστὶν ὁ καλούμενος ἱστοριχὸς ὁ τὰ Νάξια συνϑείς. ὥ. Βαοὴ 

Ῥαϊοίαο τοϊϊημίας Ρ. 82, 212. Απάδυβ ΔΘ  οΚοσ. ΠῸῚ Απιογρῖπεῦ 

ϑ πο πἰἄο5 ΒΟΉ ΓΙ 6 εἶπο ὠρχαεολογία τῶν Σα μέων νγοᾺ}] ἱπ Πἰπεέϊομθη, 

Ἀπάεγοβ ἀΐθβοσ Αγί ἄρθουβθῆθη υνἷγ, 



ὌΝ τς 

οὐνγᾶμηΐ περὲ χρησμῶν, 8.15 ἄθηι ἄθν Ὑ οΥ5 Βαΐπι Αροβίοὶ Ῥαμίιιθ. 
Τι. 1, 42: 

Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται χακὰ ϑηρία γαστέρες ἀργαΐ 

ΘΠ 6 πΐ βοΐῃ 50}} (Πίογοη. ὙΠ]. 411, δοογαί. ΠΙ, 16, Λίοορῆ. 

Χ, 26), καϑαρμοί (ϑιυά. δίγαῦ. Χ». 184 ᾿᾽Ε. τὸν τοὺς χαϑαρ- 

μοὺς ποιήσαντα διὰ τῶν ἐπῶν), ἀϊε. Τελχινιακὴ τέχνη (Αιλοη. 

ΥΠ1| ». 262 Ε;: ὃ τὴν 1. τ. συνϑ εἰς, εἴτ᾽ ᾿Επιμενίδης ἐστὶν 

ὃ Κρὴς ἢ Τηλεκλείδης εἴτ᾽ ἄλλος τις, ἱερούς φησιν εἶγαι 

ἔχϑυας δελφῖνας καὶ πομπίλους. 1μοῦϑοῖς Αφίαοριι. Ρ. 1183) 

τι. ἃ. 16 Αδομίμοῖς ἀογ Κουρήτων καὶ Κορυβάντων γένεσις 

Βοδυνο [0 1, οὐδοϊὶ ». 1141. Ϊὸ Ομ Ποη περὶ ϑυσιῶν, περὲ 

τῆς ἐν Κρήτῃ πολιτείας ( Πγαίοϑξίῆ. Οαίαρί. 21: Ἔ. ὃ τὰ 
Κρητικὰ ἱστορῶν; ἄδγ ἐπίογρτ. αἰογηι. Ατγαΐ. }. 43. οἰἰἰνί οἴπθη 

γεὶ Οτοίΐοα βοτῖρϑι) ἃ. ἃ. νγᾶύθῃ ΡΥΟΒΔΙΒΟΙΙ, γΥ1ν βόθμι Κατὰ 

8116 ὧπ5. Βοϊταπηΐοη Εγδσιποηΐο. 

Ι. δολοί. Θεά. Οοἱ. 48, ἴχοῖς. 1γο. 406: 
Ἔκ τοῦ (Κρόνου) ἈΡΡΜΑΝΘΙ γένετο χρυσῆ ᾿“φροδιτη 

ἹΠοῖραί τ᾽ ἀϑάνατοι' καὶ ᾽᾿Εριγνύες αἰολύδωροι. 

Πογηε «Ἀροϊοά. ».0 γν 1 }} αἰολύδειροι; Ηδοἰηγΐ οι αἰολό-- 

μορφοι --- αὐῃὐϊ]ς. ΥΩ]. γὸο55 ΜΙ. ίΠ0]. Βυϊοίε Π, 286. 
Π. Ραμ. ὙΠ|, 18: Ἐ. δὲ ὃ Κρὴς εἶναι μὲν καὶ οὗτος 

ϑυγατέρα ᾿Ὠκεανοῦ τὴν Στύγα ἐπῳξμφαι συγοικχεῖν δὲ μέρη 

οὐ Πάλλαντι, ἀλλὰ ἐκ Πείραντος. "Ἐχιδναν τεκεῖν, ὕστις 

δὴ ὃ Πείρας ἐστίν. 

ΠῚ. ϑολοί. Αροϊϊ. ΤΙ, 1125: Καὶ οὗτος (Ἡσίοδος) μέν 
φησιν αὐτοὺς (Φρίξου ὑμασταΝ τέσσαρας "Ζ0ργον. Φρόντιν 

ΤΠ έλανα Κυτίσωρον,᾽ Ε. δὲ καὶ πέμπτονπροςτίϑησι Πρέσβωγα. 

ΤΥ. 10.ὄ ΠΙ, 42: Ἐ. δέ φησι Κορίνϑιον τῷ γένει τὸν 
«ϊήτην, μητέρα δὲ αὐτοῦ ᾿Εφύραν φησί. 

Υ. 1. ΤΥ, δὅ1: ᾽. δὲ αὐτὸν (Ἐνδυμίωνα) παρὰ ϑεοῖς 

διρτρίβονγᾳ ἐρασϑῆναι φησὲ τῆς Ἥρας, διόπερ Διὸς χαλε- 

πήναντος αἰτήσασϑαι διαπαντὸς καϑεύδειν, 

ΥἹΙ. ϑολοῖ. Τῆδοον. 1, 8: ᾽. δὲ ἐν τοῖς ποιήμασι αὐτοῦ 
Διὸς καὶ Καλλιστοῦς Πᾶνα καὶ ᾿Αρκάδα διδύμους (λέγει). 

ΠΆ556 106 Βουϊομίοί δολοὶ. γαί. ων. Πλ65. 86, νο βίαίί ᾿9- 

᾿κάδω. δὰ ἸοΒ6η ᾿ρχκάδα, 

ὙΙ1. Φαριαβο. (6 ργῖπο. Ρ. 888. προβοι Τὸν ἂὲ ᾿Ε. δύο 
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πρώτας ἀρχὰς ὑποθϑέσϑαι ᾿“έρα καὶ Νύχτα, ἐξ ὧν γεννη- 

ϑῆναι Τάρταρον --- ὧν μιχϑέντων ἀλλήλοις ἠὸν γενέσϑαι, --- 

ἐξ οὗ πάλιν ἄλλην γενεὰν προελϑεῖν. Βτὰπάϊ5 Ηδπάρ. ἀογ 
(όβοι. ἀθν Οὐ θο ΐβοι -- Πὐμπιϊβοιοη Ρ]Π]οβορ ες 5. 88. 

ὙΠ. ΝΒ ἄοι Νολοί. Ρὶπά. Οἱ. 1. 121 βί μεν Ερ πη Θηἢ ἀὁ 5 

ἶἱ Ηεπῖοά (ἡ. ΧΧΙΧῚ ἴῃ ἀον δ} μὰ ἄθη Νδηιθη ἀον ΥῸΠ 

Θεποπιδοβ (ἀεἰδέξείοη ὑβογοίη. 

ΙΧ. ϑολοί. Εμτ. Ρλοοη. 181 ᾽Ε. Εὐρυχλείαν τὴν Εκφαντός 
φησιν αὐτὸν (“1 ἀἴον) γεγαμηκέγαι, ἐξ ἧς εἶναι τὸν Οἰδίποδα, 

Χ, 1,4. ἀξδηιοης. ΕΥ̓, 13: Οἱ περὶ Ἐ. ἄῤῥενα καὶ ϑήλειαν 
ἐμυϑευδαν τοὺς Ζιοςχούρους τὸν μὲν “ἰῶνα ὥςπερ μονάδα 

τὴν δὲ Φύσιν ὡς δυάδα καλέσαντες" ἐχ γὰρ μονάδος καὲ. 

δυάδος ὃ πᾶς ζωογονικὸς καὶ ψυχογονικὸς ἐξεβλάστησεν 

ἀριϑμός. 5. Δοορ 5 ΑΡμδπάϊ. 5, 189. 

ΧΙ. δελοί. Ρίπά. Οἱ. 11,24: Ε. δὲ αὐτὴν (Ρ δον) ᾿Ὠχξανοῦ 
γενεαλογεῖ, ἀφ᾽ ἧς τὴν πόλιν ὠγόμασϑαι. ΒΟΘΚΙ οτϊπποτγέ 

Βίογθ οὶ ἂῃ οἶποὴ Ερἢ θη ἀ6 5, ἀογ ἴῃ ἀογβοογ ϑργδοια ΒΟΥ 
ἈΠ ο ἀο5 βοβξομγίθθοη (Πίοφ. ΤΠ αογί. ἴ4 10, 18). 

ΧΗ. Αεἰίαπ. Πὶδί. Αη. ΧΙ, ἢ: “ἐγει δὲ καὶ τὰ ᾽Επι- 
μενίδου ἔπη" 

Καὶ γὰρ ἐγὼ μήν εἰμὲ σελήνης ἠὐκχύμοιο, 

ἢ δεινὸν φροίξασ᾽ ἀπεσείσατο ϑῆρα λέοντα 

ἐν Νεμέᾳ. ἀνάγουσ᾽ αὐτὸν διὰ πότνιαν Ἥραν. 
50 500} βεπέίοεῃ αἀ Ῥλαίαγ. ρ. 385 ἀδη ἀγἐεπ Υ εἴ βέ. ἐν γε-- 

μεαία ἀγουσ᾽, Υ 5]. ἤεγπο Αμοίί. ».142, Μείποκο Εμρίϊον. ». 111. 
ΧΠΙ. Αγίβί. Ροὶ. 1, 2: ἫἪ μὲν οὖν εἰς πᾶσαν ἡμέραν 

συνεστηκυῖα κοινωνία κατὰ φύσιν οἶκός ἐστιν, οὗς Χάρωνδας 

μὲν χαλεῖ ὁμοσιπύους, ᾽Ε, δὲ ὃ Κρὴς ὁμοκχάπους. 

ΧΙΥ. Αγὶϑί. Πλεί. Π|, 11:. Τὸ γεγονός, ὃ ἐπιστητὸν ἢ δὴ 

᾿ χαὶ τοῖς μάντεσιν, ὡς ἔφη ΓΕ. ὃ Κρής. 

ΧΥ, 7ηΐογργ. (ἰθγηι. γαῖ, Ρ. 10 βελίο: Ἐρἠηποπίάος αϊοὶξ 
ἵπ ]Ιάα μίγοβφμε ( Ιουθηὶ οἱ Οαρτγιοογηδηι) πμίγίίος οἰ αὐ Τί- 
ἑαπαηι οἰ ἑμηι ομηὶ ]οῦ6 6886 ργο δοίμηι, φέθηι Τμρρίξον υἱοίοῦ 

αϑίγὶβ ἐπίμἰϊξ, φμοά εἰμβ ορεγα αἰ ἀγηιαίϊΐ δϑϑθηΐ, ἱΐοριγμδ 

πιαίγοϑηι δἷμ8 Οαρτγαπι, φμοά Ἰἱοοίοη ἱπυεπὶβϑοῖ ἐπὶ πιαγὶ, ἰάθο 
Ῥ βοὶβ σαμάα ποίαξαπι. 



ἧς -- 

Π. ΜυΒδο5. 

ὕπίον ἄθπι Νάμιοι ἀὸβ δα 5 ἀ08. νγυγάο Βοιοη ὐπὸ οἷἶπθ 
Νίοηρα ΠΑ] γ βιβομοῦ ΒΟΥ 6. ἀπο ρ οἴγαρθη., ἀΐθ τηδῃ ἴῃ 

ἄἀαα πὐομβίς ΑἸἰιουίναι πἰπαι νου]οσίθ. ΥΥΪν ὑμνογεθμθα ΒΟΥ 

ἀϊο χρησμοί, τελεταί, καϑαρμοί, παραλύσεις, ἀκέσεις νύσων, 

σφαῖρα, χρατήρ, ὕμνοι, ἀϊδ Εὐμολπία ποίησις οὐδ ὑποθϑῆχαι 

ὑπἃ ΒρύΘο οι. Ὀ]055 γὸὰ ἀδπ΄ ορίβονοη (φάϊομίεη. [αὐ ΑἸ]6ὸ- 

χιοίηθη υρ9}]. Ραββον οὗ]αυδᾶοβ'. ΕἸη]οἰαηρ, θὲ ϑολοῖ. Αροίί. 

ΠΠ]. 1118 (ἀυ5᾽ ἴῃ Πμάοο. Ρ. 248) Ῥονυομίοί:; ᾽ν τῷ τρίτῳ 

τῆς Πῆουσαίου Τιτανογραφίας λέγεται, ὡς Κάδμος ἐκ τοῦ 

“1ελφικοῦ ἐπορεύετο προχαϑηγουμένης αὐτῷ τῆς βοός. 

Ηίογδλι Κοπιηΐ πΐπδλα Παοίαηί. (6 [αἰδα τοἰϊψι 1,21: Αγιαϊίδεοαθ 

δογίο θη 6886 ρῖῸ 8ομίο ]ουθηὶ οοπίγα Τίαπας αὐνιοαπίοπι 

αμοίον εοἱ μϑαθιβ. Ῥδποθοι υνἱγὰ οἷπθ Θεογονία ἀδ5 δέ υ-- 

ΒΆ05, ἀΐθ π80}} βογιροη. διαὐίη. γγλὺ. Αθη. ΥἹ, 60Ύ ἀϊθ οὐβίς 

ἴπγο Αὐῦ σθνγθβθη. δεῖ 50}}, νὸὰ 7220. μαογί. 1, 3. ουνγἅμηΐ, 

ἦα ἴῃν βομοίμθη. ἀϊθ δὰ Δ α 5 ὅ05. οὐννϑμπίοπ. ταγ{ 010 ἸΒο θη. 

Βιυομβίάοκο σὰ ρα τη. Ἧ 

Ι. Βναϊοοίι. Οαίαϑοί. 13: ΠΙ͂. γάρ φησι 4] α γεννώμενον 

ἐγαρνεναδίνω ὑπὸ Ρέας Θέμιδι, Θέμιν δὲ πβολθείῳ δοῦ-. 

γαι τὸ βοέφος, τὴν δὲ ἔχουσαν αἶγα ὑποθεῖναι τὴν δ᾽ ἐχ- 

ϑρέψαι Ζία. ὈΆΒΒοΙΡο νεῖ Πυφίη. Αξίγοη. Π| 18 ἀπά ἄθμι 

ΤΙ͂ηἴ6 77. (ἐογηιαη. Αγαΐ. }. 58. ι 

11. δολοὶ. Αροἰϊ. 1Π, 1084 (Υ81. κὰ ΠΙ, 461): ΠΠουσαῖος 

ἱστορεῖ 4΄α. μάνα ᾿“΄στερίας μιγῆναι χαὶ μιγνύντα 

δοῦναι τῷ Περσεῖ, ἐξ ἧς τεχϑῆναι αὐτῷ τὴν ̓ κάτην. 

ΠῚ. 10.ὄ ΠΙ. 1: Ἔν τοῖς εἰς Πουσαῖον ἐναφερομέγνοις 

δύο ἱστοροῦνται γενέσεις Πουσῶν πρεσβυτέρων μὲν μετὰ 

τοῦ Κρόνου γενομένων γεωτέρων δὲ τῶν ἐκ Ζιὸς καὶ 

᾿Ἰνημοσύνης. 

ΙΥ. Ραμβ. 1, 14: Ἔπη δὲ ἄδεται ἸΠουσάΐου 'μέν, εἶ. δὴ 

ἸΜουσαίου καὶ ταῦτα, Τριπτόλεμον παῖδα ᾿Ὠκεανοῦ καὶ 

Γῆς εἶναι. 

Υ. Πανγροοτγαί. ἹΜελίτης Κεκλῆσϑαι δέ φησι τὸν δῆμον 

(Κεκροπίδα) Φιλόχορος ἐν τρίτῃ ἀπὸ Πἤελίτης ϑυγατρὸς 

κατὰ μὲν Ἡσίοδον ύρμηκος κατὰ δὲ Ιουσαῖον 4] ου 

τοῦ ᾿Απολλωνος. 



ΡΟΝ 8 ὡὐκῶν 

ὙΙ. Τίοφ. [κογί. 1. 3: Καὶ τὸν μὲν Πουσαῖον φάναι 
ἐξ ενὸς τὰ πάντα γενέσϑαι καὶ εἰς ταὐτὸν ἀναλύεσϑαι. 

ΥΠ. Πυσίη. Αϑίγοπ. 11. 21: Ριίοίαθ8 ἀρρεϊϊαίαε βμπέ, 

μὲ αἱ μδασις, φιοά δα ΑΠαπίε οἱ Ῥίοϊοπε Θοοαπὶ Πἰΐα 
»γοογεαίασ, φμογμπι φιΐπφμο Πγαῖοα ἀρρεϊαία8 ἀοηιοπϑίγαί, 

φιοά σαγμπὶ Πψαϑ ἐμογὶΐ ἔγαίογ αὶ δογογίδι5 ρίμγίηιμπι αἰ δοίμ8. 

ψιῖ, φιίπι Ὁθηαη5 ( ἰοοπθ εϑ8οί ἱπίογ δοΐμβ, φαΐπῳμο ---- ἰαπιθπ- 

ἑαϊϊοπϊδ8 αϑϑὶἀμὶβ ρογηιοίαθ, αἰἰομηέμγ ἱηίογὶβ 86. ---- οἰϊσιαϑ 

ααΐοηι ἀἰδοθηὶ ΒΟΥΌΤΟ5 (ἰοἰἐϑόγα586 δ βογογμηι οί δὲ δϑαγμηὶ 

βορίοηι δἰ δὲ γπογίεηι σοηβοῖδ86, φμαάγο, φιρά ρίωγοβ Ἰάθηι 56π-- 

βεγιπί, Ῥίοϊα65 αἰοία8. [πέρῦργ. (ἴθι. Αγαΐ. ». 65: [ω-- 

8πομ8 ἤἰία8 Αἰαπίϊβ {μῖ886 βϑεορίοηι. δὲ φεΐδβ 86: οἰαγαᾷ 
βϑμπί ὠπαὰ οὔβϑεοιγα. απ. Ρ. ὅ0: Πῖ. οὐ ἰδία τοξετί: Εσ Αἱ-: 
ἰαπίε οἱ ἤψα ἀμοάεοῖνι ἤἰδαθ ρῥγοογεαίας βμηΐ οἱ ἢἰπθ Πα, 

ψμθηὶ μη αὖ ἀρτὸ τοὶ ἰδοπθ οσοΐϑοηι 807Ὸ7 68 ΟἸπ68 πῖμιβ 

αἰ σοπίο8 ἤεγοηΐ, οὐἱογαπί, 6 ψμΐδμβ σμΐπφιο βἐοἰίαβ ἤφιγαίαϑ 

Πγαάες ἀρρεἰἰαυεγμπέ, βδορίεην μίση Ῥίοϊα 65. 6]. δίεσγυ. 
Ῥΐγᾳ. αἰ. 1,. 138. 

ὙΠ]. Νολοὶ. Αροῖϊ. ΠΙ. 1871: Περὲ τῶν διατρεχόντων 

ἀστέρων καὶ δαδίως ἀφανιζομένων τὸν λόγον ποιεῖται -ττ" 

τὰς δὲ τοιαύτας φαντασίας ὃ ἥουσαῖος ἀναφερομένας ̓  

φησὶν ἐκ τοῦ ὠχεανοῦ χατὰ τὸν αἰϑέρα ἀποσβένγυσϑαι" 

τοὺς δὲ ὑπὸ ΠἤῆΊῆουσαίου ἀστέρας εἰρημένους ἃ. 8. ΥΥ. 

ΙΧ. 19. 1Κ, 1566: Ἡ δὲ ἄρχευϑος ᾿Απόλλωνος ἴδιον, οἷς 

ἱστορεῖται ἐν τρίτῳ τῶν εἰς Πουσαῖον ἀναφερομένων. 

Χ, Αγὶϑί. Π. Αηΐηι. ΥἹ, 6, Ρίω!. αγίμα 36 ϑηλαμεν 

Ἐπὶ τοῖς βυγόμέηνι ΜΌΔΕΛΑ ἔπεσιν" 

Ὃς τρία μὲν τίχτει δύο δ᾽ ἐχλέπει ἕν δ᾽ ἀλεγίζει. 

ΧΙ, ΝοΟΝ Κομηδη εἰμζοῖὶπα Αὐββρυίοθ νοῦ. Βεὶ Αγίςί. 

Ροϊϊι. Ὑ1Π, δ: 
Βροοτοῖς ἥδιστον ἀείδειν. 

ΗΠ ΟΥ̓ 50}} Ἐο] σοπάθβ νοι Δ α 505 ποι δϊμηξ μάθοι ((δηι. 

ϑέγομι. ΥἹ Ὁ». 618 5.}: 
“Ὡς αἰεὲ τέχνη μέγ᾽ ἀμείνων ἰσχύος ἐστίν. 

Ἃςς δ᾽ αὕτως καὶ φύλλα φύει ζείδωρος ἄρουρα 

ἄλλα μὲν ἐν μελίῃσιν ἀποφϑίνει ἄλλα δὲ φύει" 

ὡς δὲ καὶ ἀνθρώπου γενεὴ καὶ φύλλον ἑλίσσει, 

10 



δ δ τὰ 

ὕὉπὰ ἀδ5 Εταριπθηί ἄεγ ΜοΙαιροάϊο Υ 5. ' ὅδ᾽ 50}1 νγὔγ ἢ 

δι5 Μίυϑ 05 56]η. 

νοὶ Εν μπαῃροη ΚΚΟΙΉΙΟΝ ἃι5 οἷἰπθη αφαϊομίς περὲ 
᾿Ισϑμίων νοΐ. ϑολοί. Αροίϊ. 1, 1239: “Πουσαῖος ἐν τῷ 

περὲ ᾿Ισϑμίων δύο φησὲ γίγεσϑαι ἀγῶνας ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ 

καὶ τὸν μὲν Ποσειδῶνος εἶναι τὸν δὲ Π]ελιχέρτου. δολοί. 

Ἑωγ. Μεά. 9: Ὅτι δὲ χαὶ ἀϑάνατος ἦν ἡ Πήδεια, Που- 

σαῖος ἐν τῷ περὲ ᾿Ισϑμίων ἱστορεῖ ἅμα καὶ περὲ τῶν τῆς 

ἀχκραίας Ἥρας ἑορτῶν ἐχτιϑείς. Ὠϊδ ᾿δὐμμιίοη. Κῦπηίοπ ἄθμι 

Ἐρμοβίου Μυβᾶο8Β δηρδιῦνοη. Ράββον 5. 90 {, Ποῦ ΒΟ 
περὶ Θεσπρωτῶν, ἀΐε Ἐπρ μι ἢ ΟΠ ΔυΒΡ ΒΟ τ θ6η.,. (πὰς πὰγ 

Οἴεηι. ϑίτοηι. ΝῚ }. 151, ἀἄδθῃ Πμδοῦ. Ῥγχαρρ. οὐ. Χ, 12 [ο] οἱ, 
Εχνγηιηρ.. 

ΠΙ|. Οὐρμ 56} 6 5. 

[πίον ἄρῃ βοροπδηπίθη οὐ ἰβο θη (ἰδ! μέθη βἰπα ορίβοι- 

οὐ] επᾷ ἀἶο Θεογονία ( οπαηπάθν θεὶ ας }. 144. 150 

Αἰοα. Αρλτοά. Αγὶοί. ΙΜοίθον. 11 ἴπ.} υπὰ ἀΐο κατάβασις ἐς 

ἔἅδου, Ἰοίπίοια. ἄρῃ ΡΥῸ ἀἰ Κα 5. διρ βομγοθοη οὐογ ἄθ Καὶ οὐ- 
Κορϑ,), ἄθπι Ρυίπαρογᾶθι. (ἴδηι. δίγοηι. α ρ. 891, διμϊά.). 

Ὑ5], Ποϑοοῖκ Ασίαορλαηιια ἰδ. 1. Βοἀθ Ογρὴξιβ ροοίαγιηι 

9ΥαΘΟΟΥ̓ΜΏι απ φιιὶδ δ νυμι5 » Βιδπάϊβ 5. 89 [ἴ, 

1. Θεογονία. 

Ι, ΑΙΒ5 Απίδηρ; [ὑπγὺ ]Ιοαπποβ αίοία ». 41 δὴ (ἀϊο ἀτοεὶ 
οἰβίθρη γοῖβο 7 είς. 1|. ». Τ1Ὶ 8. υἱὰ ἀδ5 Θ΄δηο, παν πἰομί 
δοπδα, Οοάτεπμβ Ὁ. 51): 

Ὦ ἀναΐξ “ητοῦς υἵ᾽ ξκατήβολε Φοῖβε χραταιέ 

πανδερχὲς ϑνητοῖσι καὶ ἀϑανάτοισιν. ἀνάσσων 

Ἠξέλιε χρυσέαισιν ἀειρόμενε πτερύγεσσι, 

δωδεκάτην δὴ τήνδε παρὰ (παραὶ) σέο ἔκλυον ὀμφήν 

σεῦ φαμένου σὲ δέ γ᾽αὐτὸν, ξἐκήβολε, μάρτυρα ϑείην. 

11. Πὰ5 Εγβίθ, ννἂᾶβ νοῦ ἀδὺ ὙΥε] 0 ἀδ νγᾶν, νγᾶῦ ἄον Χρόνος 

(Ρτοοίως Οταῖ. 11, Τίρι. 1, 86 υ᾿. Α. “Ζωοὐδοῖρ 40 [{.), νοῦ 

ἄορι Χάος υπὰ “ἐϑήρ (Ργοοῖ. Τίηι. 1, ὅ4, ΠΠ. 117). οι 

ΟἸδοβ (ϑέηιρίϊο. Αμ80. ΤΨΝ, 123): 
Οὐδέ τι πεῖρας ἔην οὐδὲ (οὐ) πυϑμὴν οὐδέ τις ἕδρη 



δ, ἴω. 

(Ρτοοῖ. Ῥατγηιθη. ΥἹ, 101 {τί δη: οὐδέ τι πεῖρας ὑπῆν). 

ϑυγίαπεβ οίαρη. Ἡ Ὁ». 338.Α (γΕ]. διηρίϊς.}: 
Χάος καὶ μέγα χάσμα πελώριον ἔνϑα καὶ ἔνϑα. Ρτγοεῖ. 

Τίηι. 11. 111: Οὐτε δὲ πέρας οὔτε πυϑμὴν οὔτε ἕδρα περὲ 

αὐτήν ἐστιν, ἀζη ὲς δὲ αὖὐ σκότος χαὲὶ αὕτη ὀνομάζοιτο 

ἄν, Ραγηιθη. 11, 168: ᾿“διαχκρίτων πάντων κατὰ εἰμδᾷμεδῃ 

ὁμίχλην, φησὶν ὁ Θεύλογος. 

ΠῚ. Ῥαπιαβο. Θμαοσϑδί. 16εἰ (ν9]. δόηρὶ. Αἱ80. ἴ, 31 Β): 
Ἔπειτα δ᾽ ἔτευξε μέγας Χρόνος αἰϑέρι δίῳ 

αεὸν ἀργύφεον. 

Ῥγοοὶ. Οταί. 19, Τίημ. ΠΙ. 160, αγηιθη. Ὑ11, 168, Ἐκοϊϊά. 

Εἰθηι. 11, 48: 
γὰν Τὸ δ᾽ ἀπειρέσιον κατὰ κύκλον 

ἄτρυτως ἐφορεῖτο. 

Ὡρομήϑη δ᾽ ἀνὰ κύχλον ἀϑέσφατον, Βτδη 15 5. 60Γ, 
ΙΥ. Αὐβ ἄθπη ὙΥ εἰίεὶ δπίν κοῖς βίον δήητις, Φάνης, 

ἬἪριχεπαῖος (Οδάτγοη. Ρ. 61). Ἠογπιίας Ῥλαθάγ. ρ. 141 (Υ͂. 3, 
4 Ῥγοοί. Τίηι. 11, 132}: 

Πρωτύγονόν γε μὲν οὗτις ἐπέδραχεν ὀφϑαλμοῖσιν 

εἰ μὴ Νὺξ ἱερὴ μούνη" οἱ δ᾽ ἄλλοι ἅπαντες 

ϑαύμαζον χαϑορῶντες ἐν αἰϑέρι φέγγος ἄελπτον" 

τοῖον ἀπέστραπτεν χροὸς ἀϑάνατοιο ( άγητος. 

Ῥγοοῖ. ἀπέστιλβεν. Ῥγχοοί. Οταί. 86, Τίπι. Π, 181, Παπιαβο. 
846 υ. Α. Εὐδαίμονα σέμινον 

Μῆτιν σπέρμα φέροντα ϑεῶν κλυτόν, ὅντε Φάνητα 

πρωτύγονον μάχαρες κάλεον κατὰ μαχρὸν " Ολυμπον. 

Εἰψηι. ΜΜ. υ. Φάνης: 
Τὸν δὲ καλέουσι (Ὁ άνητα 

ἀθάνατοι, ὅτι πρῶτος ἐν αἰϑέρι φαντὸς ἔγεντο, 

ΟἸἰόηι. δέγομι. ὟἹ ». 612: 
᾿Αρχαίου σχισϑέντος ὑπὲκ πολυγχανδέος ὠοῦ. 

᾿Αρχαίου εἰποπάϊγε ἴθ βίαίέ χραμαίου. ΤΠ ΟΡ 6οῖ ἀχμαίου. 
Ηοτιδπη ἀθηκί δἃηὴ ᾿Ηριχεπαῖος, 6]. ἀρχαίου χάους Αγφοη. 

1ὅ. 1, ποίαπί. ἐπδῖ. ἀϊυ. 1, ὅ: 
Πρωτόγονος Φαέϑων περιμήκεος «ΑἸἰϑέρος υἱός ὃ). 

᾿Ἁ) Πΐοβα γοΥυβίθσησοη Βεΐδηδοι 5ἰοἢ πδοὴ Παπιαδοίια 380 ἐν ταῖς 
φερομέναις ῥαψῳδίαις Ὀρφιχαῖς. Ὠοδεῖθε ογυγὅμηξ ποοὰ 



Νὰ 

Ὗ. Αἰδθη. ΧΧ, 296: . 

«ὖὐτε Φάνης ἄλλην γενεὴν, τεκνώσατο δεινήν 
νηδύος ἐξ ἱερῆς προςιδεῖν φοβερωπὸν ἔχιδγαν, 
ἧς χαῖται μὲν ἀπὸ κρατὸς καλόν τε πρόςωπον 
ἦν ἐςιδεῖν τὰ δὲ λοιπὰ μέρη φοβεροῖο δράκοντος 
αὐχένος ἐξ ἄκρου (αὖτε 5ρμγεῖθα ἴον βίαι ἂν δέ οὐον 

τὸν δέ, τὴν δέγ. Ργοοῖ. Τίηι. 11,181}, 261 (ΥῈ]. Αἰοῖν. 65}: 
«Αὐτὸς ξῆς γὰρ παιδὸς ἀφείλετο χούριον ἄνθος 

(ΡΠ ᾶπ685 1|6θύ βοῖπο Τοομίον, ἀΐο Νδομί, Κούριον [ἅν κού- 
θρίμον ἨοΥδΔηΠ). 

Ποιμαίνων πραπίδεσσιν ἀνόμματον ὠχὺν ἔρωτα. 
Ῥχοοῖ. 102 (Βρόμιος Ἰιεϊδεί Φάνης): 

Βρύμιός τε μέγας καὶ Ζεὺς ὃ πανόπτης. 

Καὶ Πῆῆτις πρῶτος γενέτωρ καὶ Ἔρως πολυτερπής, 

ἼοιΘ. Αἰοὶν. 66. 238: ᾿ 
“Δβοὸς Ἔρως καὲ βῆτις ἀτάσϑαλος. 

Οἷσιν ἐπεμβεβαὼῶς δαίμων μέγας αἰὲν ἐποιχνεῖ 

(ὑμοῦ. ἐποιχνεῖ 5(. ἐπίσχνῃ, ἐπ’ ἴχνη). 

Υἱ. Ῥηδηό5, ἄθη Ὁ. κληΐδα νόου παῃπίο (Ργοοῖ. Τῇ. ΤΥ͂, 
261), οΥβ Πα Π ἀϊς γε], Βναπαϊϑ 5. 61. Ζωαοίαπξ. ἃ. ἃ. Ὁ... 

Ῥχοοῖ, Τῖπι. 1, 38, δίηιρίϊο. Απιδο. ΤΥ, 150: 
Ἔχτισεν ἀϑανάτοις δόμον ἄφϑιτον, 

“ 

ΦΥΓΕΪΟΡ ἀπάθθθῃ Απδίομίθη, Ζι ἄδν οἴποῃ χωτὰ τὸν Ἱερώνυμον 
καὶ Ἑλλανιχὸν δεομότί βίομον ἄἀδν ΨΕΓ5 “θεοὶ Αἰμοηπαφ. ΧΎΗΙ, 18: 

᾿Ωχεανός, ὕςπερ γένεσις πάντεσσι τέτυχται. 

Ὠΐς ἀτγίῥίθ βομγῖορ ο΄ ἄσπι Ῥεογίραίεί κεν ἘΠῚ ἀοπῸ 5. Ζα. ἩΗ]ΟΤΗΐη 

φἰεμύ Ιοϑεοῖς Ῥτοοῖ. Τίηι, 180, ἀ6Υ νοὴ ΟΥΡμοὰ5 οὐγᾶμηῦ: Πίρωτος 

γοῦν ὁ ϑεὸς παρ᾽ αὐτῷ ζώων κεφαλὰς φέρει 'χαὶ ἴας ταυρίους 

ὄφιας χαροποῦ τε λέοντος (νοϊϑὰβ ΕΓ τηδομύ: 
Κρίου χαὶ ἐσαφριι τ᾽ ὄφιος χαροποῦ. τὲ λέοντος). --- 

Καὶ ἐν αὐτῷ πρώτῳ τὸ ϑῆλυ ὅδὲ ἄθρει, 

Θῆλυς χαὶ γενέτωρ χρατερὸς ϑεὸς Ἠρικεπαῖος. 

Ῥαζὰ Ῥεῖ Πδτηι. Τίπι. 187: 
Τέτρασιν ὀφθαλμοῖσιν ὁρώμενος ἔνϑα καὶ ἔνϑα (Αερίπι. 

ἔν. 1, 2). 
Χρυσείαυς πτερύγεσσι φορεύμενος ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 

ϑυϊά. νυ. «Φάνης (Ἐπᾶοξδ. ». 418}: Ἐν τοῖς Ὀρῳφ 'κοῖς εἰςηγέχϑη 

ὁ Φάγης αἰδοῖον ἔχων περὶ τὴν πυγήν, ᾿ 



ὦ" ὡὦ; 

Ζιωώροσισέ τ᾽ ἀνθρώποισι 

χωρὶς ἀπ' ἀϑανάτων γαΐειν ἕδος, οὗ μέσος ἄξων 

ἠελίου τρέπεται ποτινεύμενος οὔτε τι λίην 

ψυχρὸς ὑπὲρ χεφαλῆς οὔτ᾽ ἔμπυρος ἀλλὰ μεσηγγύς" 

τοῖον ἑλὼν διένειμε δέον ϑνητοῖσί τε χύσμον (-. 

᾿ ΧΙ Νοίο). 

οι ἀεγ Θοππο Ιαοτοῦ. δαί. ἴ, 11. 18, Ῥγχοοί. Τίπι. Υ, 308: 
Τήκων αἰϑέρα δῖον ἀκίνητον πρὶν ἐόντα 

ἐξανέφηνε θεοῖς ὦὧραν κάλλιστον ἰδέσϑαι, 

ὃν δὴ νῦν καλέουσι Φάνητά τε καὶ Διόνυσον 

Εὐβουλῆά τ᾽ ἄναχτα καὶ ᾿Πνταύγην ἀρίδηλον" 

ἄλλοι δ᾽ ἄλλο καλοῦσιν ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων" 

πρῶτος δ᾽ ἐς φάος ἤἦλϑε Ζιώνυσος τ᾽ ἐπεχλήϑη, 
οὕνεχα δινεῖται κατ᾿ ἀπείρονα μαχρὸν ΄Ολυμπον, 
ἀλλαχϑεὶς δ᾽ δνομ᾽ ἔσχε προςωνυμίας πρὸς ἔκαστον 

παντοδαπὰς χατὰ χαιρὸν ἀμειβομένοιο χρόνοιο" 

Ἥλιον, ὃν Ζιίύνυσον ἐπίχλησιν χαλέουσιν. 

οι ἀεγ ΒΙάπηρ ἀε5. Μίοπάρα Ῥχοοί. {Π|,|154.4 Υ 283,.256,1.29: 

Πήσατο δ᾽ ἄλλην γαῖαν ἀπείριτον, ἣν τὲ σελήνην 

ἀθάνατοι κλήζουσιν ἐπιχϑόνιοι δέ τε μήνην, 

ἢ πόλλ᾽ οὔρε᾽ ἔχει πόλλ᾽ ἄστεα πολλὰ μέλαϑρα. --- 

“Ὅφρο᾽ ἐν μηνὶ τρέπῃ, ὅπερ ἥλιος εἰς ἐνιαυτόν. -- 
Καὶ φύσεως χλυτὰ ἔργα μένη καὶ ἀπείριτος αἰών. 

γοη Ρἢαπο5 βρυομί ἀογ εἰ Βεὶ χγοοί. 11, 95: 

(Ταῦτα) πατὴρ ποίησε κατὰ σπέος ἠεροειδές. 

ΥΠ. θὲγ Νδοιέ βουσὶν Ρἂπο5 ἀΐς Ηογγβομα, Ῥχοεί. 

Οταί. δὅ9, Πεγηι. Ῥμαδάν. 148: 
Σχῆπτρον δ᾽ ἀριδείχετον εἶο χείρεσσι 

ϑῆνγε ϑεᾶς νυχτὸς (ἵν᾽ ἔχη) βασιληΐδα τιμήν. 

ἹΠαντοσύνην δέ οἱ δῶκεν ἔχειν ἀψευδέα πάντων. 

Οππο Νδιηδὴ ἰὔμγέ χοοὶ. Ογαΐ. 91 δι: 
Θεῶν τροφὸς ἀμβροσίη Νύξ. 

Ἡδστγπι. Ρ. 141, 144. Ῥγοοῖὶ. Τίηι. 1, 131: 
ς “» ᾿ . Η δὲ πάλιν γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔτικτε, 

“) Ρίοάοτ. ἵ, 11 Γἄμτί δη: 

Τούνεχά μιν χαλέουσε Φάνητά τὲ χαὶ Ζεόνυσον. 

Ν. 2 ἰδί γγο}}] δῶρον Ζὰ Ι65εῃ. 



Νὰ 

δεῖξεν τ᾽ ἐξ ἀφανῶν φανερούς, οἵτ᾽ εἰσὲ γενέϑλη. 
(ἀιδεεὺ Βί. δεῖξαι 1,ο.}) Αολὶϊ. Ταί. ταί. 85: Ὁ τοῦ ᾽᾿Ορφέως 
Οὐρανὸς οὖρος καὶ πάντων φύλαξ εἶναι βούλεται, 
Κίπάον ἀδε5 ὕγχγαποϑβ υὑπὰ ἀδγ “6 (Αζίφσπαρ. ΧΥΠΙ, 18). 
Ἤετγηι. 141. γχοοῖ. Τίημι. 11, 100: 

ΟΥ Ζηνὲ βρόντην τε πόρον τεῦξάν τε κεραυνόν 
πρῶτοι Τεχτονόχειρες, οἵ Τφαιστον καὶ ᾿Αϑήνην 
δαίδαλα πάντ᾽ ἐδίδαξαν, ὅσ᾽ οὐρανὸς ἐντὸς ἐέργει. 

οη ἀδγ τρίτη γονή ἀοΥ ας Ργοοῖ. Τίηι. ΠΠ|, 181, Υ, 29ὅ, 
θαριαβο. 181, Αἰδεπαρ. ἃ. ἃ. ο.: 

Ἑπτὰ μὲν εὐειδεῖς χούρας ἑλικωπιδας ἁγνάς 

ἑπτὰ δὲ παῖδας ἄνακτας ἐγείνατο λαχγήεντας. 

Θυγατέρας μὲν (πρῶτα) Θέμιν καὶ ἐΐφρονα Τηϑύν 

ΠΠνημοσύνην τε βαϑυπλόκαμον Θείαν τε μάκαιραν 

ἠδὲ Ζιώνην τίχτεν ἀριπρεπὲς εἶδος ἔχουσαν 

Φοίβην τε Ῥείην τε Ζιὸς γενέτειραν ἄνακτος. 

Ἰούρους δ᾽ Οὐρανίωνας ἐγείνατο πότνια Γαῖα, 

οὕς δὴ χαὶ Τιτῆνας ἐπίκλησιν καλέουσιν, 

οὕγνεχα τισάσϑην μέγαν Οὐρανὸν ἀστερόεντα, 
ΚΟοῖον τε Καρεῖον τε μέγαν Φόρχυν τε κραταιὸν 

καὶ Κρόνον ᾿χεανόν 8’ Ὕπερίονα τ’ Ἰάπετον τε. 

Ἐκ πάντων δὲ Κρόνον Νὺξ ἔτρεφε καὶ ἀτίταλλεν. ---- 
᾿ς ἐνόησ᾽ αὐτοὺς (μὲν) ἀμείλιχον ἦτορ ἔχοντας 

καὲ τφύσν ἐπροῤῥίηννα τὺ ων ἀϑλδτοω καπα θ 

δίπτε βαϑὺν γαίης ἐς Τάρταρον (ὕτδποβ ἀΐε Ἠεϊα.-- 

Τοποοίγοη ἀπά Κυκὶορθη). 

ΥΠΙ|Ι. Ῥχοοῖ. Τίηι. Υ, 29 534ε: 
Ἔνϑ᾽ οὖν Ωχεανὸς μὲν ἔνι μεγάροισιν ἔμιμνεν 

ὁρμαίνων, ποτέρωσε νόον τράποι ἢ πατέρα ὃν 

γυιώσῃ τε βίης καὶ ἀτάσϑαλα λωβήσαιτο 

σὺν Κρόνῳ ἠδ᾽ ἀλλοισιν ἀδελφοῖς, οἱ πεπίϑοντο 
μητρὲ φίλῃ, ἢ τούς γε λιπὼν μένοι ἔνδον ἕχηλος" 

πολλὰ δὲ προ ιρμβενν μένεν ἥμενος ἂν μεγάροισι 

σχυξόμενος ῇ μέσοι "σαιγηθθίοοαν δὲ μᾶλλον. 

(Εν γνώσῃ Τμ9 Ὁ 66 γυιώσῃ, [ἂν ἥμερος ἨδΥι ππ ἥμενος). 

Κύοποϑβ [ὕπνί σόροη ΠΥΔΠ05.9 ἀοΓ ἄδθῃ δόμποι μγορ]ιοδοὶί 

(Ργοοῖ. Τίπι. 1, ὅ4, δ1): 



τρὶς Ὧ88. ὦ 

Τιτῆνες καχομῆται ὑπέρβιον ἦτορ ἔχοντες. ---- 
Ἱαὲ χρατεροί περ ἐὖντες ἀμείνονος ἀντιάσαντες 

ὕβοιος ἀντ’ ὁλοῆς καὶ ἀτασϑαλίης ὑπερόπλου. .. 

ΙΧ. θῖ6 ΤΙαποη υπίογῦΓ ἄγοποβ. Ῥίαί. Οταίψὶ. ρ. 402: 
Ὠχεανὸς πρῶτος χκαλλίῤρῥοος ἤρξε γάμοιο, 

ὃς δα χασιγνήτην ὁμομήτορα Τηϑὺν ὕπυιε. [ιαοί 1,18: 
Πρώτιστος μὲν ἄνασσεν ἐπιχϑονίων Κρόνος ἀνδρῶν, 

ἐχ δὲ Κρόνου γένετ᾽ αὖτις ἄναξ μέγας εὐρυόπα Ζεύς. 

Ῥιοοὶ. Πε5. Ετφ. 126: Ὃ μὲν ᾽. τοῦ ἀογυροῦ γένους βα- 
σιλεύειν φησὲ τὸν Κρόνον, 118: Τὸν Κρόνον ἀεὶ μελαίνας 

ἔχειν τὰς ἐπὲὶ γενείου τρίχας φησὶν᾽ Ο., Τλοοῖ.Υ, 10: (0.) 

ἀεὶ μελαίνας τὰς τοῦ Κρονίου προςώπου τρίχας μυστικῶς 

λέγει καὶ μηδαμῶς γίγνεσθαι πολιάς. ---ΟὉ ᾽Ο, -- δια- 

τάττεται ὑπὸ Ζηνὶ Κρονίωνι ἀθάνατον αἰῶνα χαμεῖν.. 

καϑαροῖο γενείου... διερὰς χαίτας εὐώδεας οὐδὲ... 

ἠπεδανοῖο μιγήμεναι ἀνϑεῖ λευχῷ -. ἀλλ᾽ ἐριϑηλέα λάχνην. 

Οτοββίθπί 5. πἰϊΐ Η ου  ἢ ἢ ΒΟ ΓΘ θΘη υνὶγ : 
“Ὑπὸ Ζηνὲ Κρονίωνι 

ει ἀϑάνατον τ᾽ αἰῶνα λαχεῖν χαϑαροῖο γενείου 

καὶ διερὰς χαίτας εὐώδεας οὐδέ ποτ᾽ αὐτοῖς 

γήραος ἠπεδάνοιο μιγήμεναι ἀἄνϑεϊ λευκῷ 
ον ων. ἀλλ᾽ αἰξὲ ἐριϑηλέα λάχνην, ὝὟοπ ἄξη 

ΜΜολουδῇ 655 65 (Ρίωϊ. ὄψηιρ. Ὑ1Π, 4): 
; Ζῶον δ᾽ ἴσον ἀχροχόμοισι 

φοινγίχων ἔρνεσσι. ΟΚΘᾶ 05 νομηίο Θεσπεσίοις (οισι) 

ῥεέϑοοις υπὰ ὧἀΘ σΈθαγ ἄθη Νούθαβ, ΤΗδυπιᾶβ, ΕυγΥ Β᾽ ἃ 5 

Πόντῳ φιλότητι μιγεῖσα (Ργοοὶ. 295}. 

Χ, ζουβ νυἱγά σϑρθοΐοπ ἀπά Ροιιδομ σι ἴον ἀογ Ἠοτγ- 

Βομαίί. Ῥγοοὶ. Τίπι. 11. 121: Πένει πάρϑενος (ΤΙ 5} 

κατὰ τοὺς χρησμοὺς τῆς Νυχτὸς 

Ἔς τ’ ἂν παῖδα τέχοι Ῥείη Κρόνῳ ἐν φιλότητι. 

Πδεγπι. Ῥμαεφάγ. Ρ. 485: ᾿Ιδράστεια --- ἀδελφὴ τῆς Εἰἴδης" 
Εἰδὴ τ' εὐειδὴς καὶ ὅὁμόσπορος ᾿ΑΙδρηστείη, 

ἢ καὶ πρὸ ἄντρου τῆς Νυκτὸς ἠχεῖν λέγεται τοῖς κυμβάλοις" 

Παλάμῃσι δὲ χάλκεα ῥόπτρα᾽ 

δῶκεν ᾿Αδρηστείῃ. οι ἀογβοῖθοι Ῥγχγοοὶ. Τλφθοί. ΕΥ̓͂, 16: 

Χάλκεα ῥόπτρα λαβοῦσα καὶ τύμπανα ἠχήεντα (τ. ἡ. 



ὑ ΝΝνω. 

1ωοὐ. πἰαιί τύμπανον αἴγηκες). Ὠτοὶ Κυτγοίδη ἰδπποη ὑπ ἤ 6115 

(Ρτοοί. Υ͂, 8, ΥἹ, 13). Κύοποβ νἱγά νοῦ Ηοπίρ' ἐγυηῖκοι, 

γν Δα σὰ Βοϑίθ θη (Ρχοοῖ. Ῥοἰϊ!. 388, Οἰδηι. ϑίγοηι ὙἹΙ, 151}: 
Ἔνϑα Κρόνος μὲν ἔπειτα φαγὼν δολόεσσαν ἐδωδήν 

κεῖτο μέγα ῥέγκων (μοῦ. ῥέγκων 5[. ἐλέγχων). 
Κεῖτ᾽ ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένα, κὰδ δέ μιν ὕπνος 

ἥοει πανδαμάτωρ (θά. τι, 811). Ρογρῆψτ. Α.Ν.16: Ἢ 
Νὺξ τῷ “Ιιὶὴ ὑποτιϑεμένη τὸν διὰ τοῦ μέλιτος δόλον" 

Εὐτ᾽ ἄν δή μιν ἴδηαι ὑπὸ δουσὶν ὑψικόμοισιν 

ἔργοισιν μεϑύοντα μελισσάων ἐριβόμβων, 
"αὐτίχα μιν δῆσον, 

ὃ χαὶ πάσχει ὁ Κρόνος καὲ δεϑεὶς ἐχτέμνεται ὡς Οὐρανύς. 

Ῥροεῖ. Τίηι. ΠΠ|| 166 οὐννἅθπί ἀννοὶ Αρμγοάϊίθπη Βοὶ ἀον ἔπ ηΐ- 

πᾶηππηρ᾽ “465 γδ 05. απ οἷἶπο ἃπάθγο νοι ζ δὰ 5 εἱύ ἀ6Υ Ὠἰ ἢ 6. 

Πηδέα δ᾽ ἀμ πέλαγος πέσεν ὑψύϑεν, ἀμφὶ δὲ τοῖσι 

λευκὸς ἐπιπλώουσιν ἑλίσσετο παγτύόϑεν ἀφρός" 

ἐν δὲ περιπλομέναις ὥραις ἐνιαυτὸς ἔτικτε 

παρϑένον αἰδοίην, ἣν δὴ παλάμαις ὑπέδεκτο - 

γεινομένην τὸ πρῶτον ὁμοῦ Ζῆλος τ᾽ ᾿“πάτη τε. 

Τὸν δὲ πόϑος πλέον εἶἷλ᾽, ἀπὸ δ᾽. ἔχϑορε πατρὲ μεγίστῳ 

αἰδοίων» ἀφροῖο γονή, ὑπέδεκτο δὲ πόντος 

σπέρμα Ζιὸς μεγάλου, περιτελλομένου δ᾽ ἐνιαυτοῦ 

ὥραις καλλιφύτοις τέκ᾽ ἐγεοσιγέλωτ᾽ ᾿φροδίτην. 

ζιου5 {τὰϑὲ ἀΐο Νδομί (Ργοοὶ. Τίμι. 11. 63, 96, Υ, 294, δίηιρί. 

Αμ86. ἸΥ͂, 150): 

Μαῖα ϑεῶν ὑπάτη Νυξ ἄμβροτε, πῶς, τάδε φράζε, 

πῶς χρὴ μ' ἀϑανάτων ἀρχὴν κρατερόφρονα ϑέσθαι; 

Αὐΐ αἷς Αηΐνονί ἄεγ Νδοιί [τὰρὶ οὐ νοῦ ΝΟαθηι: 
Πῶς δέ μοι ἕν τι τὰ πάντ᾽ ἔσται καὶ χωρὶς ἕχαστον; 

ὕμά 5[6 γἅι ἱπμι: 
“«ὐἰϑέρι πάντα πέριξ ἀφάτῳ λάβε τῷ δ᾽ ἐνὲ μέσσῳ 

οὐρανόν ἐν δέ τε γαῖαν ἀπείριτον ἐν δὲ ϑαλάσσαν 

ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ’ οὐρανὸς ἐστέφανωται. 
αὐτὰρ, ἐπὴν δεσμὸν χρατερὸν ἐπὶ πᾶσι ταγνύσσης, 

σειρὴν χρυσείην ἐξ αἰϑέρος ἀρτήσαντωοη . .. 

Ζυμι το Π 08 ΒρυΙοΝὶ ΕΥ̓ (Ὑ 9}. δυο Ῥγοοῖ. Αἰο. 14, Οἰψριρίοἀ.15): 
Ὄρϑου δ᾽ ἡμετέρην γενεήν, μάνοισιν: δαῖμον. 



ἑν ἮΝ ωμ 

ΧΙ. ἄδυβ νϑυβομ! ηρσέ ἄς ὙΕΙ͂, ὑμὶ 5ἷθ τϊθάου δηἢ5. ΠᾺῸ 6 

[Δομὲ δὰ Ὀγΐησοη: Ργχγοοὶί. Τίμι. ΠΠ, 96: 
1. Τούνεχα σὺν τῷ παντὶ ΖΓιὸς πάλιν ἐντὸς ἐτύχϑη 

»] ; ] , 29» Ρ] - ἘΠῚ [χ 

αἰϑέρος εὐρείης δ᾽ -οὐραγοῦ ἀγλαὸν ὕψος 

πόντου τ᾽ ἀτρυγέτου γαίης τ᾽ ἐριχυδέος εὔρη 

ὠκέαγύς τε μέγας χαὶ νείατα τάρταρα γαίης 

καὶ ποταμοὶ χαὶ πόντος ἀπείριτος ἄλλα τε πάντα 
᾿ ἜΝ Υ; ᾿ ( ν. 4. ἢ 

πάγτες τ᾽ ἀϑαάνατοι μάχαρες ϑεοῖ ηδὲ ϑέαιναι, 

ὅσσα τ᾽ ἔην γεγαῶτα καὶ ὕστερον ὁππόσ᾽ ἔμελλεν, 

ἐγγένετο, Ζηνὸς δ᾽ ἐνὶ γαστέρι σύῤδα πεφύκει. 

Ὠοῖβ. Ῥάγηι. ΤΥ, 221: ι 
αὕτη δὲ Ζηνὸς ἐν ὄμμασι πατρὸς ἄναχτος 

γ ᾿ , ν ᾽ Ἵ 
γαίουσ᾽ ἀϑάνατοί τε ϑεοὶ ϑνητοί τ᾽ ἄνϑρωποι, 

ὅσσα τ᾿ ἔην γεγαῶτα χκαὲ ὕστερον ὅπποόσ᾽ ἔμελλεν, 

ΥΥ 1 Ἰἰεβί 1οὺ. αὐτόϑι δή. 
2. Ζεὺς πρῶτος γένετο Ζεὺς ὕστατος ἀργιχέραυγος 

Ζεὺς χεφαλὴ Ζεὺς μέσσα, Ζιὸς δ᾽ ἐκ πάντα τέτυκται. 

Ζεὺς πυϑμὴν γαίης τε χαὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 
Ζεὺς βασιλεὺς Ζεὺς αὐτὸς ἁπάντων ἀρχιγένεϑλος" 

ὃν χράτος εἷς δαίμων γένετο μέγας ἀρχὸς ἁπάντων. 
«ν Χ , , 2 ἕξ "κ(- , » 
ἕν δὲ δέμας βασίλειον, ἐν ᾧ τάδε πάντα χυχλεῖται, 

πῦρ καὶ ὕδωρ χαὶ γαῖα χαὶ αἰϑὴρ νῦξ τε χαὲ ἥμαρ. 

γ.ὅ Ρεὶ ῥγχοοῖί. διὸ βοηβί, Υ. 2 Τλφοὶ. ΥἹ, 8, Υ. 2, 8 56} 

μιδυῇρ, πὰ ἀρχή 5ί. χεφαλή (Ποὺ. 529 5φ.). Υ. ὅ---ἴ Ρεὶ 

ΟἸοιι. δίγοηι. 1. 120, ΠΐϊῈὸ Ὑεῖβο βίθμοη. εΐΐ οἰπίσοη γοῖ- 

ῃΘ γέ Ὧὴ Επάθ ἀθβ Βυομοβ. ἐδ πιμηεῖο, νἱθ ἢ} τυ οἰ δυβρο- 

(ὑγύ ἈΡῸΥ θεῖ ᾿μβοὺῦ. Ῥγχγαορ. οὺ. ΠῚ, 9. δέοῦ. οὶ. ρὴψ5. 1. 8. 

Τεοίς. 1416. Ρ». 259 [Ἃπτὲ Ὑν 1, 2. ἃ]5. δβ οἴποιὶ ΟΥ̓Ρ ΒΟ! θη 

Ηγμπβ ἃη. [Ι͂ἢ 16 ποθὴ Εγνν οἰ (ογαη ρθη. ΒΟ Θββοι βίοι δὴ Υ. 1 

δ ἀΐε Ὑοῖβο μεὶ ἢγοοὶ. 08, 99: 

8. Πάντα τάδε χρύψας αὖτις φάος ἐς πολυγηϑές 

μέλλεν ἀπὸ χραδίης προφέρειν πάλι ϑέσκελα ἔργα. 

Οἰδηι. ἃ. ἃ. Ὁ. μαΐ ἀΐθβο Ὑοῦβθ, νυῖο βἷθ δον ἐδ σημπάο βίθῃθη: 
Πάντας γὰρ κρύψας αὐτις (καὐϑιςγ φάος ἐς πολυγηϑές 

ἐξ ἱερῆς κεφαλῆς ἀνενέγχατο μέρμεδα ῥέζων. 
«“ , , ᾿ , » ᾿ 

4, Ὡς τότε πρωτογόνοιο χανὼν μένος Ἤρικεπαίου 
τῶν πάντων δὲ δέμας εἶχεν ἐνὲ γαστέρι κοίλῃ, 

1 



5: 

μίξε δ᾽ ἑοῖς μελέεσσι ϑεοῦ δύναμίν τε καὶ ἀλκήν" 

τούνεχα σὺν τῷ παντὶ Ζίιὸς πάλιν ἐντὸς ἐτυχϑη. 

Ῥγοοῖ. ἃ. ἃ. Ο. 1ὲ8 Υ. 2 τῶν πάντων δέμας εἶχεν ἔπειϑ'᾽ 

ε. γ. κ- Ῥγοοῖ. Οταί. ὅ8: Ὀ. δημιουργοῦντα αὐτὸν (Δία) 
τὴν οὐρανίαν πᾶσαν γενεὰν παραδίδωσι χαὶ ἥλιον ποιοῦντα 
καὶ σελήνην καὶ τοὺς ἄλλους ἀστρῴους ϑεοὺς. δημιουρ-- 

γοῦντα δὲ καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα. Βεὶ οι ΒΙΙΔαη; 

ἀεγ ὙΥΕΙ. βίο ἀΐο Ζίκη ἄθῃ ζδυ5 μοὶ (Ργοοί. Τί. Ὑ, 810, 

Τλοοί. ΥἹ, 8): ἶ 
Τῷ δὲ Δίκη πολύποινος ἐφέσπετο πᾶσιν ἀρωγός ἢ). 

ΧΙ. Πῖο εἰμ οίμοῃ (ἀὐζίον. οι ἀογ Ποιβοίοι (Ργχοοί. 

ται. 96. 161): 
Ρείην τὸ πρὲν ἐοῦσαν, ἐπεὶ Ζ΄ιὸς ἔπλετο μήτηρ. 
Πήσατο γὰρ προπόλους καὶ ἀμφιπόλους καὶ ὁπηδούς 

μήσατο δ᾽ ἀμβροσίην καὶ ἐρυϑροῦ νέχταρος ἄρϑρον 

' μήσατο δ᾽ ἀγλαὰ δῶρα μελισσάων ἐριβόμβων. 

Ρχοοῖ. 85: ᾿“νω μὲν γὰρ οὖσα Ῥέα ἐστὲ κάτω δὲ μετὰ τοῦ 

Ζιὸς Ζημήτηρ. ἤδα5 νουθίπαοί βἰοῖ  πἷἱ ἀον Ηδτδ, ἀἶθ 
ἰσοτελής Μιοϊδοί (Ργοοὶ. Τίηι. Π, 181, Υ, 818). οι Αὐἰποπο 

(Ργοοῖ. Τίηι. 1, 41, 51 5φ., Ροίϊϊί. 311}: 

“Ὅπλοις λαμπομένην χαλχήϊον ἄνϑος ἰδέσϑαι. 
Ὅφῳ᾽ αὐτῷ μεγάλων ἔργων χράντειρα γένοιτο. (Βεϊάο 

ψοῖδα γο ἰπγοῦ ἀδρυτί.) 

ΖΔεινὴ γὰρ Κρονίδαο νόου χράντειρα τέτυχται. 
᾿“ρετῆς ὀνομ᾽ ἐσϑλόν 

κληζεται. 

Ἥδε γὰρ ἀϑανάτων προφερεστάτη ἐστὶν ἁπάσεων 

ἱστὸν ὕφήνασϑαι (οἄδν ἐποίχεσϑαε) ταλασήϊα τ’ ἔργα 

πιγύσσειν, 

Ἀ)ὴ δυτγίαη. Μεξαρῆ. 114 Α δΙμνῦ ὕἅρον ἀΐθ δυϊείπαπαονξοσεπάδη ΥΝ οἰί--. 

ΒΟΥΓΒΘΟΠΟΙ ΓΟΙσο πᾶς ΨΕΥΒΘ δη: 

Τοῖον ἑλὼν διένειμε ϑεοῖς ϑνητοῖσί τε οὐδ μι (τ᾿. ΥἹ, 0), 

οὗ πρῶτος βασίλευσε περιχλυτὸς Ἠριχεπαῖος ΚΟΥ͂. 2 παΐ Ρτοοῖ. 

Τῆη. Ν, 291 χαὶ πρῶτος βασιλεύς). οι (θ᾽ Νύξ: 

Σκῆπτρον ἔχουσ᾽ ἐν χερσὶν ἀριπρεπὲς Ἠρικεπαίου. 

Ψψοη Οὐρανός: 

Ὃς πρῶτος βασίλευσε ϑεῶν μετὰ μητέρα Νύχτα. οι 65: 

᾿ἀϑάνατον βασιλῆα ϑεῶν. πέμπτον τε γεγέσϑαι. ᾿ 



μ᾿, ἮΝ “ἡ. 

Θ΄. ἰδέ ἡγεμὼν ἀθεγ Καγείδη, γνὸὴ ἄθποη βἰθ χηΐξ ἄδηι θΘε-- 

ἷΦννοῖς Βοκγάηλί υυῖγὰ (γοοὶ. Ῥοίϊ. 581. Τλοοῖ. Ὑ, 3). οι 
Αγρμγοάϊίο: Ρργοοί. Τίηι. ΗΠ. 101: Οἱ ϑεύλογοι τῷ Ἡφαίστῳ 
τὴν ᾿ἀφροδίτην συξεύξαντες οὕτως αὐτόν φασιν χαλκεύειν 

τὸ πᾶν χαὶ αὖ ἐξ Ἣφαίστου καὶ ᾿1γλαΐας Εὔκλειαν χκαὲ 

Εὐσϑένειαν ἀπογεννῶσι χαὲ Εὐφήμην καὶ Φιλοφροσύγνην. 

γοη Ατίομι 5, ΡΟΥΒοΡ πο, Ἠοκαΐο (Ργοοί. ταί. 112, 

Τλοοί. 3538}: 
δἰ ᾿“τελής (τε) γάμων χαὶ ἄπειρος ἐοῦσα 

παιδογόνου λοχίης πάσης ἀνὰ πείρατα λύει. ἡ 

Πλουτωνη τε (καὶ) Εὐφροοσύνη Βένδις τε κραταιή 

(Νδβοη ἀεῦ ΗἨεκαίο). οποίον βαρ τὰν Κοτο, αἷς μου- 

γογέγεια μοϊδοί (Ργοοὶ. Τίμι. Π|. 1389}, πδοὸὶ Ῥχοοῖ. 102: 
“Αὐτὰρ ᾿Απόλλωνος ϑαλερὸν λέχος εἰςανγαβᾶσα 

᾿ τέξεαι ἀγλαὰ τέχνα πυριφλεγέϑοντα προςώποις. Ὠδ8. 

112 υπά Ρεΐμι Νολοί. Α4γοϊϊ. 1Π1, 461: 
Ἐννέα ϑυγατέρας γλαυχώπιδας ἀνϑεσιουργούς. 

Καὶ τότε δὴ Ἑκάτην Ζ)ηὼ τέκεν εὐπατέρειαν. Ῥ]αίο 

γδυθί βίο ἴπ ἀογ ἀοροπά ἀθθ Οκοδη (δολοί. 65. Τάδοσ. 914), 

ΟὈρΊ] ἴοι ἀϊεὸ Κα οὐ θαπίθη ἴπγ δα Βοννδο πη δ᾽ σΟΡΌΒΘΙ Ὑν ΔΥῸ ἢ 

(Ρτγοοὶ. Τλοοὶ. ΥἹ, 13). Τπγὸ ΚΙπάον βἰπά ἀΐς Ειιπθηϊάοη ( Ῥχοοί. 

Οταῖ. 100, Αρεἰ. ἐδ ογίμογγ. 131). 

ΧΙΠΙ. ἀαρστγουβ, ΘΟ ἀογ Κοτο ἀπά ἀθ8 δὰ μλειαφ. 

82). ζει πᾶρί ἴῃγ αἷβ δοράχων. Ργοοῖ. Τίμι. Ὗ, 801: ᾽Ο. -- 
προελϑοῦσαν ἀπὸ τῶν ἑαυτῆς οἴχων ἀτελεῖς τε καταλείπειν 

τοὺς ἱστοὺς καὶ ἁρπάζεσϑαι (φησί). ΗϊογΝΐη ρσομδτί ἀδΥ γοῖ5 

μεὶ Τεοίς. 1|. ». 100: 
Ἱστὸν ἐποιχομένην ἀτελῆ πόνον ἀνθϑεμόεσσαν, Ὦδα8 

βοίψέ ἄθη 7 ἃ σ δ 15 δ ἄοη ΤΉτοπ ἀπά βρυῖον (Ργοοίὶ. Ογαΐ. Ρ. 59}: 

Κλῦτε, ϑεοί, τόνδ᾽ ὕμμιν ἐγὼ βασιλῆα τίϑημι. Ὗοι 

ἵπηι ποῖθδί 65 (Ρχοοὶ. Υ, 334. 336): 
Καίπερ ἐόντι νέῳ καὶ νηπίῳ εἰλαπιναστῇ 

χραῖνε μὲν οὖν Ζεὺς πάντα πατήρ, Βάχχος δ᾽ ἐπέκραινε, 

ΠῸΐογ ἀθβ ἡ ασγουβ δἰπὰ Αρόο!!]ο υπὰ ἀΐε Κατοίεπ (Ργχοοί. 
Αἰεῖν. 83, Τλοοὶ.ΟὟ,8ὅ. Νδοῖ Οἴδηι. δέγοηι. ΥἹ, 151 Ὀγδσομίο 

ΟΡ οα5 υγόγ ον 11. ο, ὅ8 καὶ τὰ ἑξῆς γοὴ ἄδπι Ζ]ιογύσου 
ἀφανισμός. Ἠϊενλίη “ἴοι οὗ. ἄθη Ὑοὴβ μοὶ 7 τος. ἃ, ἃ. Ο.: 



ὩΝΝ ῶΝ 

Ἕκτον ἔτος, τὸ μὲν οὔτις ἐπέφρασεν οὐδ᾽ ἐνόησεν. 

ὕσεθον ἀΐ 1148ὲ ἀδγ Τιίδποη. ἁνγοὶ οῖβθ ἃ ἄθγ. τελετή Βεΐ 
ΟἸομι. Οὐλοῦ. Ρ. 11. Ὑοπ ἀεγ οΥγοἰββιηρ ἀθ5 Ζ ἃ σῪ ὁ (Ργοοί. 
Τῖμι. 1Π1, 184): | 

ἹΠούνην γὰρ κραδίην ὑδῆρτν ΕΥ̓ΌΜΑ 

“Επτὰ δὲ πάντα μέρη χούρου διεμοίρισαντο. ΝΕΪι 

Οἴοηι. ἃ. ἃ. Ὁ. Κοοβιίίθη 516 ἀἰθ αἸϊθάο ἀθὸ5 ἄαρυϑαβ, ὁβε- 
λίσκοις περιπείραντες 

ἀἀρέφεχου, Ἡφαίστοιο Οἱ. β, 426). Οἴοιι. δουϊομίοί μεῖον: 
᾿Αϑηνὰἃ μὲν οὖν τὴν καρδίαν Διονύσου ὑφελομένη Παλλὰς 

ἐκ τοῦ πάλλειν τὴν καρδίαν προςηγορεύϑη. Ὑαὶ. Ρτγοοῖ. 

ϊἹοῖν. 44, Βεὶ ἀθιιβεῖρεπ Ογαΐ. 112: 
Ἢ δ᾽ ἄρα ὃδῖ᾽ Ἑχάτη παιδὸς μέλη αὖϑι λιποῦσα 
“ητοῦς εὐπλοχάμοιο κόρη προςεβήσατ᾽ ᾿Ολυμπον. 

ἤδα5 νϑιβο πρὶ ἀλθ Ηρα ἀθ5 ζαριθαβ, ἄδ νὸὰ Νααθηι 

οὐβίοί (Πἱοά. 1Π| 61). ῥγχγοοί. «ἰοῖῦ. 114 Ὀγϊηρὶ ἀγοὶ Ὑ οΥ80 

Ῥεΐ, ἴῃ ἄθποπ εὐ Οἶγνος μεῖββε: 
Οἰνου δ᾽ ἀντὲ μιῆς τριπλὴῆν μετὰ ῥίζαν ἔϑεντο, 

Οἴνου πάντα μέλη κόσμῳ λάβε καί μοι ἔνεεχε, 

Οἴνῳ ἀγαιομένη κούρῳ Ζ͵ιός. Ὁ1ὸ Τιίαποη ννογάθη Β6.- 

βἰγαῖί. Ργοοῖ. Τίηι. 1, 8: - 
ἰάτλας δ᾽ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει κρατερῆς ὑπ᾽ ἀνάγκης 

πείρασιν ὃν γαίης (65. Τἤδοφ. 811). Αὐϑ ἀθγ Αβοῖιο ἀοΥ 
Τιίαποα Θηίδίοιθη ἀϊο ΝΙοπβοιοη (Ρῖο Ολγῃ8. ΧΧΧ, ὅ60, οὐ. 566). 

ΧΙΥ. Πίοπγβοβ. μγοοῖ. Τίηι. ΠΠ,.124: Ἢ ξηρόμρα παρὸ 
τῷ Θεολόγῳ λίκνον ἐπὲ τῆς κεφαλῆς ϑεμένη καὶ δράκοντι 

αὐτὸ περιστέψασα τὸ χραδιαῖον ὑποδέχεται Ζιόγυσον" ὃ 

δὲ ἀπὸ τοῦ μηροῦ τοῦ Διὸς πρόεισιν εἰς αὐτὴν καὶ προ- 

ελϑων ἐπὶ τὸ νοητὸν αὐτὴν ἀνάγει καὶ τὴν ἑαυτοῦ πηγήν" 
ἐπείγεται γὰρ πρὸς τὴν Ἴδην" διὸ καὶ συλλαμβάνεσθαι ἢ 

Ἵππα λέγεται τίχτοντι τῷ 4ιἴ: --- τοῦτο δὲ ὕμοιον τῶ 

παρ ᾿Ορφεῖ" 
Γλυκερὸν δὲ τέχος Ζιὸς ἐξεκαλεῖτο, ἨΪοΟΙΐη 

σοΠὔγοη τ 0} ἀἴ6 Ὑ οτίθ ὑμοῖ ἴῃ με Οἰψηιρίοά. Ῥηαφά. 82: 
άνϑρωποι δὲ τελήεσσας ἑκατόμβας 

πέμψουσιν πάσῃσιν ἐν ὥραις ἀμφιέτεσσιν 

᾿ ὄργια (τ᾽ ἐχτελέσουσι λύσιν προγόνων ἀϑεμίστων 



ἌΒΕΗΝ  Σ 

μαιόμενοι" σὺ δὲ τοῖσιν ἔχων χράτος, οὕς χ᾽ ἐθέλῃσθα, 

λύσεις ἔχ τε πόγων χαλκῶν καὶ ἀπείρονος οἴστρου. 

ΧΥ. Επεί. Πίοη. 1 [ἀμγ δυβ᾽ Ο. ἐν τῷ περὲ Ζ΄ιὸς καὶ Ἥρας 

(ϑελοὶ. ἀδ5. 8 Ἰκόϑη6} Δ: 
Κύκλον τ᾽ ἀκάματου (ϑρἠοϊ. αέναον) καλλιῤδόου᾽ Ὠκεανοῖο, 

ὃς γαῖαν δίνῃσι πέριξ (δολοῖ. περί νιν) ἔχει ἀμφιελίξας 

(δολοί. ἀμφιέλισσε). )Δ55 ἀΐεβε 5661|16, ἀὰβ τὸ περὲ Διὸς 

καὶ Ἥρας, παῦ' εἷη ΤῊΕΙ! ἀογ ΤἼοοροπΐο ουγεβθη, ἰδέ 0 "6 0 Κ᾽ Β 

ΒΒ  βίπηῖσο Ὑ γηυ παπρ᾽ (ρ. 606 54.). 
ΧΥῚ. ΟΡ ἀϊε Εγυνπυπρ ἀογ Τυχη (δὲπιρί. “56. Π, 18}. 

ἄογ ϑίπορε δἷβ. Τοομίου ἀθβ ΑΥ̓Ὸ 5 ἀπά ἀεγ Αδρὶπα (ϑολοί. 

«ἥροί(. 11, 953}, ἀδβ γὸὼὰθὰ Αβκίορί 5. δυΐογυγοοκίεη Ηγ.- 

πιθπἄᾶο5 (Νολοί. Ρὶπά. Ῥυίῆ. ΠῚ, 96, “Τροἰϊοά. 1{Π|. 10, 12). 
ΓΕΥΠΟΥ ἀΐθ Ὑοῖβο Ρεΐ Νολοί. “ροιί. ΠΠ. 1: 

Οὐδέ τι λήϑονται Πουσέων βροτοί, αἵ γὰρ ἔασι 

κοίρανοι, οἷσι μέμηλε χορὸς ϑαλίαι τ᾽ ἐρατειναί 

(ἐν τοῖς Ορφικοῖς εὑρέτις ὀρχήσεως ἢ Ἐρατὼ παραδίδοται), 

μβεὶ Τιχοίς. 1|. ». 160, 820: 

Ἕχτῃ ἐν ἠριγενεῖ δοδοδαχτύλῳ ἀργυροπέζῃ. 

Ζεὺς Κρονίδης βασιλεὺς ὑψίζυγος αἰϑέρι ναίων. 

Ὕπνον, ὅς οὐκ μ᾽ ἐᾷ λιγὺν ἐπὶ βλεφάροισιν ἰαύειν, 

ἱστάμενος ἁπάλοισιν ὀνείρασιν ἄν πᾶσαν ὑρφνὴην 

(1165 νεἱὲ 1οῦ. Οὐδὲ μ᾽ ἐᾷ ἃ. ὅν Υ. 2 ἐν ὁ. π. ἄν ὁ.) α. Α. 
ΒΙοΥ σμστί, Β]ΟΙθΕ φυν οἰ (] Παίς. 

ΝδοΝ 7ε8,. αγί. Οολοτέ. 160,18, Τεοίς. 1. }». 160 Βεσᾶπῃ 
Ογριθαβ οἷ ἀδάϊομί: 

Πῆνιν ἄειδε, ϑεώ, Ζ]ημήτερος ἀγλαοκάώρπου Ὦ.. 

Ἂ Ψνγ ἔὔσοη σὰ ἄδπι σὸπ Ποῦ. ἀἰοϑδμηιποϊέθη 7εἰσέ ποοῖὶ Εἶπα ΟΥ̓ΑΊ 
Απεοά. 1, 39: Ὁ ϑεόλογος εἰς τὰ ἔπη; 

Καὶ γὰρ εγοῦ πίπτοντος ὅλος στρατὸς εἰς χϑόνα πίπτει, 

ὙῸ ΙΓ δέ. αὐτοῦ Βείζεπ ὠγοῦ υϊξ ἄθπι Εέψηι. αμα. ». 98, ἀδβ 

ἀδηβοιθοι Δ οΥ5. μαί. 6 ψεγβο, ἀϊθ ἀδβοιρβὲ ΓΝ Ὁ. 2351 πουμίῃζυ- 

ΒΕ ΚΟΙΠΠΊΘΗ, β᾽η, βο  ὔγοη ἜΡΟπηβον πῖσ πὰγΓ ΤὨΘΟροπίθ, 815 ἀθγ 5ῸθῸ 

Ῥοκαμπηΐο Ὁ. 254 υυνἱϑδάθυῃοίθ, ἅυν χατώβασις ἀγα τπᾶπ νἱθ!!οἷομέ 

ἴθ μοπ ὅδόγυ. ἅδη, ΥἹ, 392: 1, δοΐμπι εδέ ἴω Οτρῆεο, φεοα, φμανάο 

Ἠετοιίοβ αὐ ἰηξετοβ ἀθβοοπαϊξ, ΟΝαάτονι ἔογτὶξιι8 μην δέαξίηι διιδοορίξ, 

οὐ ημαῖι τόηιὶ ἀπῆὸ ἱπέεστο ἐπ οοτιρεαϊδες [μξ. 
͵ 



ὡ- οὐδ᾽. ὧν 

Ιηἄθιη υνὶγ ἀδ8., γῸ0η ἄθιη 658. σ'ἂΠι Ζυγο [Ὁ] Πα Ὁ Β] οἰ θέ, υνομΐπ 685 
δομῦγί, ἀὰν Βεἰίο ἰάββοη. {πη τνἷὶγ παν ποοῖ ἀοΥ 

Ἱεροὶ λόγοι 

Εγνγάμπυμρ ἐν ῥαψωδίαις κδ΄, ἀἴδ 1,οὐ. ἵν ἀᾶββϑιθα Θοάϊοιε 
πἶΐ ἀεγ Τηθοροπίο μὰ]. Ὠδ5 Πίψηι. ΠΗ]. {πγὲ ἃὰ5 ἄθηι δοβιίθη 
Βιιόμα ἀθβ ἱερὸς λύγος ἃῃ: 

Οὖὗς κάλεουσι Γίγαντας ἐπώνυμιον ἐν μακάρεσσιν, 

οὕνεκα γῆς ἐγένοντο καὶ αἵματος οὐρανίοιο. [)455 ἃΡοΥ 

Ἰϊογυβ ἀἶθ Ὑεθ6 βεῖθη, ἀΐθ Οἷθηι. Οοἠογί. Ρ». 68 τὸν ἱερὸν 
ὄντως λόγον ποπηΐ, ἰδέ οἶποὸ σοννασίο γογμπαίαηρ, 16 ἱεροὲ 

λόγοι 5ομγοῖθί Οὐδηι. ἄθι Καὶ οὐ Κορ 5, ϑυἱ ἀδ5 ἴμπὶ οὐθῦ ἄθδῃι 

Τηοορποίο5 Ζ0. 

ΙΝ. Οποιπακυϊίοβ σοὸη Α{Π 6η. 

γοη ἴδηι, ἄθηι Δοἰρθηοββθη υπά Εγουπάρ ἐοὁ5 ΗἾΡ ΓΟ ἢ 08, 

ἄθιη ὙοΥ ΔΙΒΟο ἀογΓ Οτάϊτο], Κοιμθη Εν ἃ μπαπροη ΟΡ ΒΟΥ 

ΟΘεἀϊομίς Βεὶ Ραμδαπίαβ νοῖ. 1, 22: Ἐγὼ δὲ ἔπη μὲν ἐπε- 
λεξάμην, ἐν οἷς ἐστι πτέσϑαι Πουσαῖον ὑπὸ Βορέου δῶρον, 

δοκεῖν δέ μοι πεποίηκεν αὐτὰ Ὀνομάχριτος. ΥΠ|, 31: 

Τοῦτον τὸν Ἡ ρακλῆν εἶναι τῶν δαίων καλουμένων Ζ1ακ- 

τύλων ᾿Ονομάχριτός φησιν ἐν τοῖς ἔπεσι. 38: Παρὰ δὲ 

“Ομήρου ᾽Ο. παραλαβὼν τῶν Τιτάνων τὸ ὄνομα Διονύσῳ 

τε συνέϑηχεν ὄργια καί εἶναι τοὺς Τιτᾶνας τῷ Διονύσῳ 

τῶν παϑημάτων ἐποίησεν αὐτουργούς. ἘΠΑ]ΙΟΙι μοϊδδί 65 ΙΧ, 

8δ, Οποπιδκγϊίο5 (ἕν ἔπεσιν τοῖς ᾿Ογομακρίτου ίϊιππιθ 

ἴη ἄδη Νάπιθη ἀπά ἀον Ζ78}}} ἀον ΟἸιαγ θη πἰϊΐ Η 6510 ἀ' ἀβουοίῃ 

(. Χ1Χ0. 
Υ. Ατἱἰϑίοδϑ νοῦ ΡΥΟΚΟΠΠ6 5085. 

Νδοῖι ϑυϊάδδβ απὴ ἀἶο Ζεἰΐ ἀε5. γτοβ, νοπ ἄδϑϑεη ἴθ θη 

Ὑγυπάογρθαγοβ Βουϊο εὐ υνῖγ, συδάθ ττἷὸ ὅθ νὸπ Α θΔΥ 5. ἄ6ιη 

ΗἩγροιβοίάοι, ἄδη Ευβοθῖοβ Οἷ. 54 υπά 82, Απάοτο Οἱ. 21 

βοίχθῃ υπά Ηἱρροπίταίοϑ σὰγ Οἱ. 8. ου ΑΒ γΐβ. νγογάθῃ 

δυββο χρησμοί υπᾷ καϑαρμοί Οοάϊομίο, νοι ἀθγ Ὑ οὐ  Β]Π; 
ἀο5 ΕΪυ5865 ΠΟ ΡΥΟ5 ὑπά ἀεγ Απηκυμ ἀθθ. ΑΡΟΙ]ο Ῥοὶ ἄθῃ 

Ηγρεουβογάθιη οὐννᾶμπί ἢ). Ὑοη. ἀθ5 Αὐΐβίεαβ 

ἰώ, Αὐς ἄον ΚΒΟΣ ἄθ5 ΗΠ οτ ἃ ΚΙ 65 Ροπέϊκοβ τῶν εἰς τὸν “ἤβαριν 

ἀναφερομένων νγοτάδῃ βύθ!!6η δησοί γί Βεὶ ΒΚ. Απεοᾶ. γ. 140, 

118 (ἐν δευτέρῳ), ἀϊο Εγάϊομύππροι ἀθβϑϑιθοπ δὰ οὐζἅμ!οη Ομ οἴπθῃ. 



»"ν ἥδ᾽ ἃ: 

᾿Δφιμάσπεια 

(τὰ ᾿“ριμάσπεια καλούμενα ἔπη, ποι ϑ'εωΐά. ἱστορία τῶν 

“Ὑπερβορέων ᾿“ριμασπῶν βιβλία γ᾽) 5ἰπά ποοῖὶ οἰ σα Ετδρ-- 

γιθηΐθ δα οννδιγί. Υ64]. Ρ πα. Η. Ν. ΥἹΙ, 2, σεἰϊ. ΤΧ, 4. 

1. Ποηρίπ. δ βεὐίϊίηι. Χ, 4: Ὃ μὲν γὰρ τὰ ᾿“ριμάσπεια 
ποίῆσας ἐχεῖνα οἴεται δεινά" 

Θαῦμ᾽ ἡμῖν καὶ τοῦτο μέγα φρεσὶν ἡμετέρησιν" 

ἄγδρες ὕδωρ ναίουσιν ἀπὸ χϑονὸς ἐν πελάγεσσι" 

δύστηνοί τινες εἰσὶν, ἔχουσι γὰρ ἔργα πονηρά 

δμματ᾽ ἐν ἄστροισιν ψυχὴν δ᾽ ἐν πόντῳ ἔχουσιν" 

ἢ που πολλὰ ϑεοῖσι φίλας ἀνὰ χεῖρας ἔχοντες 

εὔχοντες σπλάγχνοισι καχῶς ἀναβαλλομένοισι, 

Π. Τεοῖς. Ολιϊ. ὙΠ|, 686 ἢ: 

Καὶ ᾿Φριστέας δέ φησιν ἐν τοῖς ᾿“ριμασπείοις" 

᾿Ισσηδοὲὶ χαίτῃσιν ἀγαλλόμενοι ταναῇσι" 

καὶ σφᾶς ἀνθρώπους εἶναι χαϑύπερϑεν ὅμούρους. 

πρὸς Βορέω πολλούς τε καὶ ἐσϑλοὺς κάρτα μαχητάς 

ἀφνειοὺς ἵπποισι πολύῤῥηνας πολυβούτας 

(ὑφϑαλμὸν δ᾽ ἕγ᾽’ ἔκαστος ἔχει χαρίεντε μετώπῳ 

χαίτῃσι λάσιοι πάντων στιβαρώτατοι ἀνδρῶν. 

ΠΙ. Πενοά. Υ, 18: Ἕφη δὲ ᾿Αριστέης --- ἀπικέσθαι ἐς 
᾿Ισσηδόνας φοιβόλαμπτος γενόμενος, ᾿Ισσηδόνων δὲ ὕπεροι- 

χέειν ᾿Αριμασποὺς ἄνδρας μουνοφϑάλμους ὑπὲρ δὲ τούτων 

τοὺς χρυσοφύλαχας Γρύπας τούτων δὲ τοὺς “Ὑπερβορέους 

κατήκοντας ἐπὶ ϑάλασσαν" τούτους ὧν πάντας πλὴν “ὕἵπερ- 

βορέων ἀρξάντων ᾿“ριμασπῶν αἰεὶ τοῖσι πλησιοχώροισι 

ἐπιτίϑεσθϑαι χαὶ ὑπὸ μὲν ᾿“Ιριμασπῶν ἐξωϑέεσϑαι ἐκ τῆς 

χώρας ᾿Ισσηδόνας ὑπὸ δὲ ᾿Ισσηδόνων Σχύϑας, Κιμμερίους 

δὲ οἰκέοντας ἐπὶ τῇ νοτῃ ϑαλάσση ὑπὸ Σκχυϑέων πιεῖο.- 

μένους ἐχλείπειν τὴν χώρην. Ὁ. 16: Οὐδὲ οὗτος (᾽.1.Ὁ 
προσωτέρω ᾿Ισσηδόγνων ἐν αὐτοῖσι τοῖσι ἔπεσι ποιέων ἔφησε 

ἀπιχέσϑαι ἀλλὰ τὰ καϑύπερϑε ἔλεγε ἀκοῇ φὰς ᾿Ισσηδόνας 
εἶναι τοὺς ταῦτα λόγοντας. 

Ἢ) δεληείάειυϊη ἀεϊεοξιι8 Αἀὰ. νου σιοϊομέ ἀοβ᾽ Χ ὁπορμδηοϑ ἡ ογβ: αἱὶ ̓ χαλέοι 

χαίτῃσιν. ἐγαλλόμεν᾽ εὐπρεπέεσσιν. οὶ. 11. ν, 222 πώλοισιν 
εγαλλόμεναι ἀταλῇσιν. 



ἐπ ΠΝ ἃς 

ΙΝ. δέγαῦ. 1 ». 21. Τοιούτους γάρ τινας εἶναι ᾽Ζρι- 
μασπούς φασιν, οὕς ἐν τοῖς ᾿ΑΙριμασπείοις ἔπεσιν ἐχδέδωχεν 

᾿Πριστέας ὃ Προκοννήσιος, 4]. ΧΠΙῚ ». ὅ89. Ῥαμδ. 1, 24: 
Τουτους τοὺς γρύπας ἐν τοῖς ἔπεσιν. “Ιριστέας ὃ Προκον- 

γήσιος μάχεσϑαι περὲ τοῦ χρυσοῦ φησιν ᾿Αριμασποῖς ὑπὲρ 

᾿Ισσηδόνων, τὸν δὲ χρυσόν, ὃν φυλάσσουσιν οἱ γρύπες, 
ἀνιέναι τὴν γῆν εἴν δὲ ᾿Αἰριμασποὺς μὲν ἄνδρας μονοφ- 

ϑάλμους πάντας ἐκ γενετῆς γρύπας δὲ ϑηρία. λέουσιν 

εἰχασμένα πτερὰ δὲ ἔχειν καὶ στόμα ἀετοῦ, Ὑ, 1: ᾿Αριστέας 

γὰρ ὃ Προκοννήσιος μνήμην ἐποιήσατο Ὑπερβορέων καὶ 

οὗτος τάχα τι καὶ πλέον περὶ αὐτῶν πεπυσμένος εἴη παρὰ 

᾿Ισσηδόνων, ἐς οὺς ἀφικέσθαι φησὶν ἐν τοῖς ἔπεσιν. Ὑρ]. 

Βαεὴγ Πεγοά. ΠῚ δυοιγα. Ὗ, ὙΠΠ. 

1) Ἰζυμδίοροϑ. 

ΟἿ, ΡΙϑοαηάοΥ νοῦ Καιηΐ 05. 

Ἄοη ἄορ αἰίΐοηῃ Ῥίϑαπάοι νοῦ Και ΐγοϑ ἃ ΒΠοάο5 

ΒΙ ποθ ἀπ Οἱ: 88 Ἰιαΐ βόβοηῃ ἤογπο εἷἰΐ Βδομί (δτομγ5. 1 
αἰ Ατη. 11ὺ ἄδῃ ποτ νὸὴ [ᾶγδη ἃ υπίο Γ΄ ΒΟΥ ΘΓ 8 

ΑἸοχδπάοΥ βοὰν ρείγοπηί, ΘΠ ἈΡογ Παογοῦ. δαί. Ὗ, 2 
ψοη εἴποι Βίβα ἀο1, ἄδη ὙΊΓ 61] ἰὴ φυνοἰΐθη Βα [χϑί υνὅτί-- 

11 ΔΡ ΒΟ θθεη. μᾶ06, βαρ: Ομὲ ἐπίθι ἀὐγαθοοθ ροοίαϑ 

οἸηϊποὲ Ορ6γ6, φμοά ὦ πιρίϊ]5 Ἰουὶδ οἵ ]ωμποηὶβ ἱποΐρίθη8 πηΐ-- 

φογϑαβ ἠϊδίογίαβ, φμαθ ηιδ(ϊϊϊβ οηιμὶδιι5 δαδομίϊ δμθ αὐ 

αοίαΐοηι ἵρδῖμ8 Ῥὶβαπάγὶ οοηί σογμηΐ, ἵπι μηαηὶ δογίθηι οοαοίαϑβ 

γοιεφογὶξ οἱ πη δι αἀϊυογϑὶβ ἠϊαϊ δι 5 ἱθριρογμηι οΟγρμ5 67} 16-- 

οὐ: ἴηι φμο 0}676 ἑπίεν ᾿ϊἰϑίογίαβ οοίθγαβ Ἰηΐογί 8. φμοψα6 

Τιοίαθ ἴπ ἤμης τιθάμηι γοίαίμβ 68ΐ, 850 ἸᾺΠη ΝΘ ὙγθάογΓ ἀοΥ 

γου [μτ8π ἀὰἃ φᾳοιποίηΐ 5ϑΐη, ποοῖν ἀ6υ ἄομίο 4116, ἀοββοη  Πρα- 

κλεία δὺ5 ἀνγοὶ Βιίιομοίη Βοβίαπά. Ναυη Βοπιοικί 5 αἱ ἀ ἃ 5. νοι 

δἰίθη Ῥίβαπδοι : Τὰ δὲ τῶν ποιημάτων αὐτοῦ νόϑα δοξάζεται 
γενόμενα ὑπό τε ἄλλων καὶ ᾿Αριστέως τοῦ ποιητοῦ, ἦα 

ἀΐοβθη ἀπίουροβοβοθοποι (ἀδἀ!ομίθη βομοίηΐ ἀδ5 νοι ΜΙ ΓΟ ἷ 8 

σοιπιοϊηία δὶ ρομὔγοπι ἀπ νυνὶ ποπηθη πἱΐ ὙΥ ΘΙ] ΟΚεΥ 8. 91 
υῃθ 6 ἀθη! Π10ἢ} ἂμ, ἀλθ5. 485 νοη 5. ἱ ἀ ἃ 5. ἄθμι προ Ρ 5 δη ἀὁ Γ 



ΣΝ ὦ 

ΦιρΟΒ Ομ θη. (ἰδάϊοιέ ἙἩοωϊχῶν ϑεογαμιῶν, ἄδλ5 δ 560}185- 

“ἶρς Βύομοτπ Βοβίαπάθη μΆΡοη 50}} (ἱστορίαν ποικίλην ἐν 

βιβλίοις ξ΄; ἃὰδ ἄδιη βθοιιβιαηἀδυγδηί σβίθη υνϊγά οἰἰγ6} ἀλββοῖθο 

561 ἀπά ᾿γγ μη! 0} ἄθη πο η Φρ ΒΟ ΘΒ ἢ τνογάθ. 

Β(6]]6η ὙΪΓ πυρί ἀδ5. ΦΒΔΠΠΙΘ, νγᾶϑ ΒΘΒί ηπιΐ 415. ἀ6Π| 

δἰίοη Ρβαηάον φυρεπότοπά Βοοίομποὶ τε ῖγά, 

Ι. Νέγαν. ΧΥ ». 688 Β ποηπέ ἀΐε Βεκιεϊάιηρ 465 Η 6 Γἃ-- 
ΚΙ6 5. κιῖέ ἄθπὶ ἴμὔνν οη 6 }}6 πὰ 5εῖπ Εγβομοίπθη μἱξ ἀογ θυ ]θ 
πλάσμα τῶν τὴν Ἡ ρακλείαν ποιησάντων, εἶἰτε Πείσανδρος 

ἦν εἶτ᾽ ἄλλος τις. ῬοΙβοῖρθα {ἀπγέ ἄθη Ρ ἰβἂπ θυ δὴ ΧΙΥ͂ ρ. 
6ὅ5 ἢ. Μη γκαίοβίθ. Οαξαξί. 12 (γοὴ Ηογα ΚΙ 65. εἷς ἄοθ ΕΦ]16 

ἀθ5. πριηαϊβοιθη [μὄνγθη): “72ἐγεε δὲ περὲ αὐτοῦ Πείσανδρος 

ὁ Ρύδιος, ὅτι χαὲὶ τὴν δορὰν αὐτοῦ ἔσχεν ὡς ἔνδοξον ἔργον 
πεποιηκώς, Βοϊοί. (ἰογηιαπμ. Αταΐ. }. 114: Ῥογίαπάγχις (ΡΊ-- 

βαπάγμ8) Πἰλοάϊίμβ τοξεγέ θη (ἰθοπθηι}) οὗ ρτίπιοβ ἰαογο5 
Πογομΐθ τιϑηηοτίαθ οαβ8α ἠοπογίοθ ἀϑίγὶβ ἱπίαίμηι. Πγφίη. 

Αϑέγοη. ΠΠ, 24: 226 ἦοο ([μεοποὴ Ῥιβαπάγωμβ οἱ ρίωγοβ αἰϊὲ 
δοχίρϑεγμηί. 

Π. αι. ΠΠ, 81: Π. δὲ ὁ Καμιρεὺς, ἵνα τὸ ϑηρίον τε 

δοχοίη φοβερώτερον καὶ αὐτῷ γίγνηται ἡ ποίησις ἀξιόχρεως 

μᾶλλον, ἀντὲ τούτων τὰς κεφαλὰς ἐποίησε τῇ ὕδρᾳ τὰς 

πολλάς. 1. ὙΠ], 22: Π. δὲ αὐτὸν (Ἡρακλέα) ἀποχτεῖναι 

τὰς ὄρνιϑας οὔ φησιν, ἀλλὰ ὡς ψόφῳ κροτάλων ἐκδιώξειεν 

αὐτὰς. 

ΠΠ|. Αἰλϑη. ΧΙ »}. 469 Ὠ: Π. ἐν δευτέρῳ Ἡρακλείας τὸ 
δέπας, ἐν ᾧ διέπλευσεν ὁ Ἣ ραχλῆς τὸν Ωχεανὸν, εἶναι 

μέν φησιν Ηλίου, λαβεῖν δ᾽ αὐτὸν παῤ Ὠχεανοῦ ᾿Ηρακλέα, 

ΕΥ, δελοί. Ρὶπά. Ῥυχίθμ. ΙΧ, 188 (γνοὴ ἀογ Τοομέου ἐδ 
Απίδοβ, ἄθη θγδκ} 65 (δάίοί): Ὄνομα δὲ αὐτῇ ᾿αλκηΐς, 
ὡς φησι Π. ὁ Καμειρεύς, 1. Οἱ. ΠΙ|, 862 νἱγὰ Βεὶ ἀδγ 
σοϊάρομύγηίοη Ηϊηάϊΐη νοὶ βέγὶα περοὰ ΡΒ ογον ἀθ8. δυο αἡ- 

56 ιδαπάθν οὐνν ἢ. 

γ. Νολοὶ. Ατὶϑέ, Νωῦ. 1034 (σου Αἰδποπο, ἀΐο ἄθ Ης- 

γᾺ ΚΙ6Β. ννᾶσιο Βδἀον οἱθί}: 
Τῷ δ᾽ ἐν Θερμοπύλησι ϑεὰ γλαυχῶπις ᾿Ζϑηνη 
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ΒΝ λνο 

“ ποίει ϑερμὰ λοετρὰ παρὰ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. 

γε]. Ζεποῦ. ΥἹ, 49, ἀογ ἀϊδ βδοο ογυγαμηί: “Ὡς φησι Πίνδαρος 
(Πείσανδρος) ἐν τοῖς περὶ “ΕΙρακλέους. 

ΥἹΙ. ϑιοῦ. 1 ρ. 818 Θαϊς0.: ' 
Οὐ νέμεσις καὶ ψεῦδος ὑπὲρ ψυχῆς ἀγορεύειν. 

ΘΟμοα ἴῃ ἄθῃ Βοϊάοη Ἰοἰχίογθη Εγαριποηέθη νυ ἱγὰ ἄδι: Κδιηΐγοοῦ 

πἰομ θοβίϊμημ σοπδηηΐ: 4001} ΒΟΠΟἰΠηΘη βῖ6 ἶππὶ βἰσμο δὰ ρ6- 

μὔγοη. ΟΡ ποῖ ἀὰβ ϑριϊομννοῦί μοὶ Ποϑηοῖ. Νοῦς οὐ παρὰ 

Κενταύροις (Δ ἅ116ν 11, 4167 Ιάββοη υνὶτ ἀπο βο  θάθη, Θθ 6 Π50 

ΟΡ ἀλθβ. νγᾶβ μοὶ “Ἅ4ροϊἰϊοά. 1, 8, ὅ ογνᾶμπηί νῖγτά: «Αὐτὸν 
(Τυδέα) ἐκ Γόργης γενέσθαι λέγει (Ρ.)" τῆς γὰρ ϑυγατρὸς 

Οἰνέα κατὰ τὴν βούλησιν “]Πιὸς ἐρασϑῆναι. 

Αὐΐ ἄδη υπμδομίθη Ῥίβαπ οι Βοϊιοίπθη φανογἀοιβϑί ἀϊ6 ΕγινἅΠ.- 

Ὠθηρθη ἰῃ ἀθη ϑολοί. αὐ «Αροίίοπῖμδ, ἀἷθ ἰδ πὰ 50 -- 

δέοι! ον νοῦ ἀυραβί δηγοη (ἱΐ Αὐδηδιμθ σοὴ [ψυΚἰδη υπά 

Αρίοιῃ δἂῃ “νοὶ δί0} 160} υπά Ρεὶ ϑέορὰ. βγζ. τὰ θοδίθθη. 

ϑολοί. 1, 152: (εδεμ δὴς τὴν μητέρα τῶν περὶ Ἴδαν᾿ ρήνην 
φησίν, ἀφ’ ἧς ἡ πόλις, Πείσανδρος Πολυδώραν. 411: 

᾿ρηνη πόλις πελομαν δθλ, γῦν δὲ Ἱεράνα (Ἔρανα. Πέψηθ 

1.1, 832) λέγεται, ὡς φησι Π. 11,98: Ἐπίχαρμος δὲ καὲ 

Π. φασίν, ὅτι ἔδησεν αὐτὸν ἐὐνλννμαδηοηο ) ἀπρλυδεν εὶς, 

1090: Πιϑανῶς δὲ Φ.Ὶ τοὺς ὕρνιϑας φησὶν εἰς Σχυϑίαν 

ἀποπτῆναι, ὅϑεν καὶ ἐληλύϑεισαν (γοπ ἄδῃ Πδεργίθη). ΙΥ,, 

51 ἴῃ Βοιίγοῖϊ ἀθ5 Εἰ ἀγμΐοη, σγὸ οἵ πιἱΐί Π οβἱ οἀὐ ( Καταλ. 

7. ΧΧΙΠ), πίομε τ ἄθη Εδοη ἐβογοπβίϊμηηίθ. 885 φυγαὶ 
(6116 δυΐ ἄθη Ἠθγδκ]65 Βεδιρ ΠᾶΡοη (1, 1196: Π, δέ 
φησιν ὅλόχαλκον εἶναι τὸ δόπαλον Ἡρακλέους --ο' π80} 
ϑυϊάδϑ Ρὰ Ρ. φυοσιϑί ἵππὶ ἀΐο Κκουϊθ, αἷθ ψγοῸ} οὐβί ἀδὺ αἡ-- 

δομίο Ρ, ρἂπψ ἃι8 Εἶβοθὴ δεῖ 1655 ---», ΙΡ4 1396: Τοῦτον 

(δράκοντα “άδωνα) δὲ (Ρ.) ὑπείληφεν ἀπὸ τῆς γῆς γεγε--: 

γῆσϑαι) ἰδὺ πἰομί δὰ νϑυνγαπάθι. Βεὶ ϑέορῆ. ᾿“πέννιον: Τὸ 

ἐϑνικὸν ᾿Απεννῖνος --τ), ὃ παρὰ Π. κεῖται ιγ΄. ᾿Αἴσταχος: 

Καὶ Αστακιήτης καὶ Αστακίδης πατρωνυμικὸν" Π. δεκάτῃ. 

Βοαύλεια: Πόλις Σκυϑίας" Π. εἰκοστῇ ἕκτῃ, υβέλεια: 

᾿Δφ' οὗ Κυβέλη ἡ Ῥέα λέγεται Κυβεληγενὴς καὶ Κυβελίς" 



"ὧ, ἈἘ ὰὰ 

Π. δεκάτῳ. “Ὠυχύζεια: Τὸ ἐϑνικὸν “Ζυκχόζειοι, ὡς Π. 

τεσσαρεςκαιδεχάτῃ. Νιῳ της: Καὶ Π. ἑβδόμῳ (ὅποι Βεϊ δι ά.)" 

Ταύρου πρυμνώρεια ἐϊσχύπελόν τε Νιφάτην. 

Οἰνωτρία: Π΄ τριςχαιδεχάτῳ ἀπὸ τοῦ οἴνου χρήσεως κε- 

χλῆσϑαι αὐτήν φησι. ᾿4γάϑυρσοι: Κέκληνται δὲ ἢ ἀπ’ 

᾿“γαϑύρσου τοῦ Ἡρακλέους ἢ, ὡς Π., ἀπὸ τῶν ϑυρσῶν 

τοῦ Ζ΄ιονύσου. Αὐοὶ., νγᾶβ βοηβί Βουομίοί υυῖγὰ φίθῆθη ννἷγ 

ἀμ οἀοηκ οι μἰουμίη. [ἡ ἄθη Νολοί. 11. ὃ, 147] νὶγὰ γθὴ 

ΜομποΙδο05 δηροία γί δὺβ Ρ.: , 

Ἐανθϑοκόμης μέγας ἣν γλαυχόμματος ἄρτι παρειᾷ 

λοχμάζων εὔχνημος. 

Ἰ1η4. 46 πιαφίείτ. ΤΥ, 64: Καὶ μάρτυς ὁ Π. εἰπών" “υδοΐ 
χρουσοχίτωνες, δοϊοί. Επτ. Ῥῆοεη. 8384: Π. ἱστορεῖ, ὕτι 

Ξάνξη Τειρεσίας ἐποίησε παῖδας δ΄ φαινενφερσεχκερδὴν 

(Φαίνην, Θερεχύδην ὁ ὃ) Χλῶριν Ἰ]Παντώ. Ἠΐϊογα ἀον ϑολοί. 

1100. νο ἀΐθ (ἀδβοβίοινίθ γὸὰ ἀοΓ Κρ ἶπηχ., ἀΐϊὸ Ηδγο ἄδπὶ 

[μαἷο5 Ζυ ϑίγαίθ ροβοιίοκί, ἀὰ5 Ἐπάθ ἀθ5 μαΐοβ ὑπά ἀδ8 

ὕπρ]ύοκ ἀθ5 Θοάϊρυβ, ἀογ βόβοη φϑϑ]οπάοί ἀΐθ ΕἸ ΤΥ σ'8 Π6 

σοο οί, ἐξ ἧς αὐτῷ γεγόνασι τέσσαρες παῖδες, ἃι5 Ρ. εἴ- 

σά! νυῖγά. Ζοϑβίηι. , 29 βαρ νὸὴμ ἄδθη Ατροπδυΐίθη ἴῃ ΒοΖυρ' 

δὰ ἀΐο Βίαλάί Ηδιοη: ᾿Επειδὴ κατὰ τοῦτον ἐγένοντο τὸν 

τόπον μνήμην καταλιπόντες τῆς σφετέρας ἀφίξεως τὸν τῆς 

πόλεως οἰκισμὸν μηχαναῖς ἐπιϑέντες τὴν ᾿“ργὼ καὶ τε-- 

τραχοσίων σταδίων ὁδὸν ἄχρι ϑαλάσσης ἑλκύσαντες οὕτω 

ταῖς Θεσσαλῶν ἀκταῖς προςωρμίσϑησαν, ὡς ὃ ποιητὴς Π. 

ὁ τῇ τῶν ἡρωϊχῶν ϑεογαμιῶν ἐπιγραφῆ πᾶσαν ὡς εἰπεῖν 

ἱστορίαν παραλαμβάνων, οι ἄϊοβθηι ΥΥ ογΚὸ ἰδέ 65 ἀυοἢ δὰ γοῖ- 
βίθμθη, νγὰβ ΘΙ γυρῖοάοῦ δὰ Ρίαίΐ. Ρβαεά. (Βεὶ Ἡ ψείοηῦ. ρΡ. 2351 

84.) δηίαμνί, Καὶ ἀἀμπηο 5 μᾶθῈ ἄδθμι ἤθιβ σογαί θη. τνἱθ οὐ ἄθη 

ΤΎρΡ πο Βονν ἃ! ρθη Κὔπηθ. 5. ὙΥΘΙΟ ΚΟΥ οὔθ οΥ οἷπο Κυο βοθο 

Κο]οπίο ἱΤ  Ρ πη“ 5. 38,6 ρ. ΚΥΚΙ. 5. 101. Οἰψηιροά. Ρίαί. “οἰ. 

». 1δ1: Ογδιχοῦ: 4 ιὖ φησι περὲ αὐτοῦ (Ηρακλέους) ὃ Π." 
δικαιοτάτου δὲ φονῆος" ἐπὲ γὰρ χκαϑαρότητα φόγου ἐποίει. 

[)55 δον ἀδβ Οὐ κοὶ ἄθοῦ Ὁ ἐ ἀΐϊρὰ5.1ἀἴε “αβδακίδη, ἀὰπ 50 ἢ 

ὙΟΥ ἄθμ (ὦ. ἢ. ἀε5. ΒΡ ἢ ΟΚ] 6 5. πάει, δὰβ ἀΐοβοηι (ἀοδάϊο έο, 

γγῸΠῈ πἰολί δὰ ἀοΥ Ὁ 6 ἀΐρο ἀἴὸ μουγίγο, νου πο ΥΥ Ὸ ] οἸκοσ Ἢ. 

ἢ δέγυ. Αἅεπ. ΠΠ, 211: ΓΕ 08 Γιαοοοοπίϊβ Ἐξμτοηθηι εἰ Μεϊαπίδιμη 

Τ)εδβδαπάτι8 αἰοὶξ νου μοῦ ἤογ πο Ρίδαπάγιι δ᾽ 



ὡ“ 

Π. Ραηγδαβὶϑ νοὴ ΗΔ] Κα 858, 
ΒΙ ΜΝ οπά αἀμὶ Οἱ, 12. ὙΕ1]. Τεολίγπον ἀθ Ῥαπμαβίαϊδ υἱέα οἱ οαγ- 

γιϊπίδι5 ᾿.1(1836). Εμποῖο ἀς Ῥαηγαϑία ἐδ υἱέα ας ροοϑὶ (1831). 
Ε οἰζϑύθί μεῖ ΕΥ 56 αι. ἄτα τ. δοίη ΗἨδλυρίρο οι Ἡρακλείᾳ, 

οἰπηηδ] ἀθο “Ηρ ακλειάς σοπδπηΐ, ΒοβίδηἊ δ8 9000 Ὑ οΥβοη ἰη 14 

Βιύομοιη (5 αἱ ἀ 85, ννγὸ φυνοὶ Πάβομγ, ἰγεὶο ἐν βιβλίοις δ΄ 5. εδ΄). 

1. διορῆ. Βυπ.: Βεμβῖνα κώμη τῆς Νεμέας: Π. ἐν Ἥρα- 

κλείας πρωτῃ" 

Ζέρμα τε ϑήρειον Βεμβινήταο λέοντος" 

καὶ ἄλλως" 

Καὶ Βεμβινήταο πελώρου δέρμα λέοντος. 

Π. Αἰΐδπ. ΧΙ ». 469 ἢ: Ἐν πρώτῳ “Ἡρακλείας (Ὀ. 
παρὰ Νηρέως φησὲ τὴν τοῦ Ἡλίου φιάλην κομίσασϑαι 

τὸν Ἡρακλέα καὶ διαπλεῦσαι εἰς ᾿Ερύϑειαν. ἨΪοηΝΐπ ρσο- 

Βόϊοι. δὺο αονοῦ. ϑαῖ. Ὑ, 21: Ῥοομῖο αμΐϑηι Πογοιϊθη 

φοοίωηι αὦ ᾿Ερύϑειαν ΠΙϑραπίαο ἵηϑμίαηι παυίψαδδ6 οἱ Ῥ. δῴτο- 
σίμβ δογίρίου αὐαδοογμὴῆι οἱ Ῥλογθο μεθ αμοίου δέ, Οἴθηι. 
Οολογί: ». 238: Καὶ μὴν καὶ τὸν ᾿Αϊδωνέα ὑπὸ “Πρακλέους 
τοξευϑῆναι “Ὅμηρος λέγει καὶ τὸν Ἠλεῖον «Αὐγέαν (68 
τὸν “ίλιον [ἥ ἐγπ τὸν “Ἥλιον αὐτὸν], ψοῖι ““ὑγέαν [Ἀ]5ῸᾺ 
πἰπσιροϑοίψί ταν) Π. ἱστορεῖ" ἤδη δὲ καὶ τὴν “Ποαν τὴν 

ζυγίαν ἱστορεῖ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ “Ηρακλέους ὃ αὐτὸς οὗτος Π." 
Ἔν Πύλῳ ἡμαϑόενγτι. δολοῖ. Θά, μ, 301: Π. φύλακα 

τῶν Ἥλιου βοῶν Φυλάκιόν (οἃ, Φύυλαιον) φησι γενέσθαι. 

ΠΠ. ΑἸοη. ΧΙ }». 498 Β: Π. τρίτῳ “Ηρακλείας φησίν" 
Τοῦ κεράσας κρατῆρα μέγαν χρυσοῖο φαεινόν 

σκύπφους αἰνύμενος ϑαμέας ποτὸν ἡδὺν ἔπενεν. 

ΜΠ ΎΠΠΟΥ Π|, 4138. 
ΙΝ, δολοῖ, Ριίπμάᾷ. Ῥυϊὰ. ΠΙ, 111: Ὥςπερ Π, ὃν τρίτῳ 

“Ηρακλείας" 
Καὶ δ' ὃ μὲν ἐκ κόλποιο τροφοῦ ϑόρε ποσσὶ Θυωώνης. 

ΥΩ]. Πορι. ἔγηιη. εγο. 20, Ἐοκδίοϊη 5. 18. 
Υ. διορῆ. Βυγκ.: "“σπις ἐστὲ καὶ πέραν Πίσης, ὡς Π. 

ἐν Ἡρακλείας ἑνδεκάτῃ. ΜΙ ᾺΠΠ|ῸΣ 5. 414 Βοδίοιν ἀΐο8 διή 
ἀΐϊς ατύμάσηρ ἀογ ΟἸΥΡ ΒΌΠοπ ϑρ 610. 

ΥΙ. Ραμβ. Χ, 8: Π. --- πεποιηκὼς εἰς “Ηρακλέα ἔπη ---- 

περὲ τοῦ Ηραχλέους (γνρ]. ἘοΟἸκ5 611} 



- ὦ, 

Παρνησσὸν νιφόεντα ϑοοῖς διὰ ποσσὲ περήσας 

ἵχετο Κασταλίης ᾿ΑΙἰχελωΐδος ἄμβροτον ὕδωρ. 
ὙΠ. Εγαίοϑςίῃ. Οαἰαςί. 12: Οὗτος (ὁ Καρκῖνος) δοκεῖ 

ἐν τοῖς ἄστροις τεϑῆναι δι’ Ἥραν, ὅτι μόνος Ηρακλεῖ τῶν 

ἄλλων συμμαχούντων, ὗτε τὴν ὕδραν ἀνήρει, ἐκ τῆς λίμνης 
ἐχπηδήσας ἔδαχεν αὐτοῦ τὸν πόδα, καϑάπερ φησὲ Π. ἐν 

Ἡραχλείᾳ. άΆΒβοῖθο βαρί ἀθγ [πέργργ. ἀἰογτι. Αταΐὶ ρ. 91. 

ΠΕ ἀδ58 οὐΓἵ Πἰησυϊσι : (μη Πογομίθβ οπὶ ἤψάγα αὐ [πίεπι 

Ἰμογπάθμπι ἀδρεσπαγοί, ἀπὰ βρᾶξογ : Ομόνι Γοαπογμπι) πιϊγαίβ 
Πογομῖος οσαἰοσαΐμηι οοπίγὶοϊί. ΝΕ ΠΟ ας Βγοϊοσοπιοπα 5. 199 ἢ, 

ΥΠΙ|Ι. Ππίογρτ. (ὐογπι. Αταΐϊδ Ὁ. 82: ταοσοπόηι ἱηιπιθηβαα 

γπαγηϊί μα πὶ ἀοτίοτμηι ομδίοάεηι ἱπβοηιπθηι, ἄμηι αὶ ἱποπα αὐ 

ομϑίοἀϊεπάα αμγϑα πιαία οϑϑεί οὐπϑεϊεΐμβ, φγομίθα., φαμὶ 

αὐ πιαία αὐτο ρτοίεοίμ8 ὑμῖβϑοί, μἱ γοίοτί ιν ἵπ Πογαοίεα, 

[ετγίμν ρεγοηιὶβ 86. Πῃ ψίπ. Αβίγσγοπ. 11, 6. Ππφοπαϑβῖὶπ. ἤυπὸο 

Πτγαίοδίμοπεβ Πογομίθηι εἰϊοὶΐ δαρτα ἀγασοποηι οοἰἰοσαίμηι δμπι- 

ψμθ ραγαίμηι μἱ αὐ οεγίαπαάε 8ἰπιϑίσα πιαπὶὶ ροίίθηι ἰδογὶβ 
εἰεασίτα οἰαυαηι ἱοποπέίομι. Οοπαΐμ ἱπίογἤσετε ἀγασοποηι Π68-- 

γμεγίάμηι ομδίοάδηι, φιὶ πμπφμαηι οσμίοβ Ορογιῖδ86 80ηιπο 
᾿οοαοίμ8 Θαϊδίϊηιαίμγ, σμ0 νιασὶδ ομδίοβ αρροϑδίΐμβ 6886 «ἰθηιοη-- 

ϑίγαίΐμτ. 126 ἀοὰδ οἰϊαηι ὃ. ἐπ Πογαοίοα αϊοὶζ. άββοῖθο Βὲ- 
το ίεί Αὐΐοη. Ῥλαθη. 11ὅ δῳ. 

ΙΧ. Νολοί. Αροϊϊ. ΤΥ̓́, 1149: Π, δέ φησιν ἐν “υδίᾳ 
γοσήσαντα (Νασῖο Οἦοῦγ. Ρρ. 10) ᾿Ηραχλέα τυχεῖν ἰάσεως 

ὑπὸ “Ὕὕλλου τοῦ ποταμοῦ, ὃς ἐστι “υδίας" διὸ καὶ τοὺς 

δύο υἱοὺς αὐτοῦ ἵλλους ὀνομασϑῆναι. ΑΔΒ] οἢ Δολοί. 1. 

ω, 616: (Ἡρακλῆς νοσήσας) ἀναδόντων αὐτῷ ϑερμὰ λουτρὰ 

τῶν ποταμῶν τοὺς παῖδας “ὕλλον ἐκάλεσε καὶ τὸν ἐξ ᾽Ομι- 

φάλης ἡΠχέλητα, ὃς “υδῶν ἐβασίλευε, --- εἰσὶ δὲ καὶ 

Νύμφαι ᾿“Ιχελήτιδες, 
ὡς φησι ΠΝ. 

Χ, Ρακμβ.1Χ,11: Ἐπιδεικνύουσι δὲ (οἱ Θηβαῖοι) ρα- 
κλέους τῶν παίδων τῶν ἐκ Πεγαρὰς μνῆμα οὐδέν τι ὁμοίως 

τὰ ἐς τὸν ϑάνατον λέγοντες, ἢ Στησίχορος ὃ Ἱμεραῖος καὶ 

11. ἐν τοῖς ἔπεσιν ἐποίησαν. Θηβαῖοι δὲ καὲ τάδε ἐπιλέ- 
γουσιν, ὡς Ηραχλῆς ὑπὸ τῆς μανίας καὶ ᾿“Ιμφιτρύωνα 

ἔμελλεν ἀποκτεινύναι, πρότερον δὲ ἄρα ὕπγος ἐπέλαβεν 
αὐτὸν ὑπὸ τοῦ λίϑου τῆς πληγῆς. 



ἐῶ 94 Ξρδς 

ΧΙ, δέρρῆ. Βυς. υἱς Τρεμίλη ἢ “υκία ἐκαλεῖτο --- ὡς Π." 
Ἔνϑα δ᾽ ἔναιε μέγας Τρέμιλος καὶ ἔγημε ϑύγατρα 
νύμφην ᾿Ωγυγίην, ἣν Πραξιδίκην καλέουσι, 
Σίβορῳ ἐπ’ ἀργυρέῳ ποταμῷ παρὰ δινήεντι" 

τῆς δ᾽ ὀλοοὶὲ πρρϑεξ ἸΤλῶος Ἐάνϑος Μχρανθει τε 

καὶ Κράγος, ὃς κρατέων πάσας ληΐϊζετ᾽ ἀρούρας. 
γ. 8. πἰομί παραδινήεντι πὰ Βοιγοῖθοη. Βοῖμι ΘΙ γο 5. (411.:6.- 
᾿ποἷπο ΟΥ ΒΒ β Ππμμ0. ἃ Ιου ἀδ5 βίγυα οὶ πάθη ΕΠ 5505. 

ΧΠ. Οἰδρι. Οοἠοτί. Ρ. 22 (Υ6]. Αγποῦ. αἄυ. φοηΐ. ΤΥ, 2ὅ, 
ΟΡθυ ζ.γ. ΠῚ: 

1λῆ μὲν Ζημήτηρ, τλῆ δὲ χλυτὸς ᾿“μφιγυήεις 

τλῆ δὲ Ποσειδάων τλὴ δ᾽ ἀργυρότοξος ᾿Α΄πόλλων 

ἀνδρὲ παρὰ ϑνητῷ ϑητευέμεν εἰς ἐνιαυτόν 
τλῆ δὲ καὶ ὀβριμόϑυμος "ρης ὑπὸ πατρὸς ἀνάγκης. 

ὙΌΙΙ ἀνάγκῃ πὰ Ἰ656π, υγῖο ἴ0} βοοπ Ατομῖν {, ΡΆΪ]. α. Ῥαοὰ. Υ,, 

206 Βειπουκί, 5. ΜΆΠ1ΟΥ 1, 4831, Ποϊκβίοϊη Κ. 18. 
ΧΠΙ. Ραμβ. Χ, 29: Π΄|ι δὲ ἐποίησεν, ὡς Θησεὺς καὶ 

Πειρίϑους ἐπὶ τῶν θύυνθ γχα ἀρ γρίνον ΟΥΜΡΑ οὐ κατὰ 

δεσμώτας, πρθρρμδὲ δὲ ἀπὸ τοῦ χρωτὸς ἀντὶ ϑλοννοκάν σφισιν 
ἔφη τὴν πέτραν. 

ΧΙΥ. Πεογοῖ.: ᾿Ηοίην τὸν ᾿ἄδωνιν Π. Α ἀοηἶΒ νγᾶΐ πδοῖὶ 

Ῥ. Βοιιη ἀ65. δβϑβϑυγίβομοη Κοηΐρα ΤῊ οἶα5. πὰ ἀδγ ΘΠ ΥΥΠᾶἃ, 

ἄόββεη Τοολίο. “Ἅροϊἰϊοά. Π|, 14. 4: ᾿ΔΑΙγνοοῦντι τῷ πατρὲ 
γύχτας συνευνάσϑη" ὃ δὲ, ὡς ἤσϑετο, σπασάμενος ξίφος 

ἐδίωκεν αὐτήν. 56 νγατᾶ δυΐ ἴπγε Βι(ίθα. ἴπ οἰἶπθ μύῤῥα 

σού ο]{, ἃι5. ἀθι πδοὸ ΔΘ μη Μοπαίθη Α ἀοηΐδ Βούνουρίηρ.. 

ἨθΥᾶ ΚΙ 65 ψ1}} ἄθη Αἀοηΐ5., ἄδη οὐ ᾿Ηοίη ποηηΐ, {ὔν Κοίποη 
αοίί πα!ίοη. ΝΜ 11 ν 11, 414. Αἰλοη. ΤΥ Ὁ». 112): Πεμμάτων 
δὲ πρῶτόν φησιν μνημονεῦσαι Π. Σέλευκος, ἐν οἷς περὲ 

τῆς παρ “Αἰγυπτίοις ἀνθρωποϑυσίας διηγεῖται πολλὰ μὲν 

ἐπιθεῖναι λέγων πέμματα πολλὰς δὲ νόσσαδας ὄρνεις. 

ὙνΟΠοΓ οἷπθη ὙοΥ5Β Πουδαβίθ! θη νούβαομύ μᾶΡθοη Επὰπ οἶα ἀπά 

ΒΟΝπηοί ἀθυνίη Πὖψο. Ρ. 48 : ἸούμίογοΥ: 
Πέμματα πόλλ᾽ ἐπέϑηκε φέρων καὲ νόσσαδας ὕρνις. 

ἘΘΥΠΟΙΓ ΘΌΒΟΠΔΝ Βθεὶ Ῥ. ἀοῦ Ὠεοιιοίον Εν ἅππαπρο, ἀΐδ χὰ 

ΕἸευδίη, γαίον ἀε5 Τυϊρίο] 05. σοκοιιθη (.4οϊοά. 1, 
ὅ, 2. 16 ΕᾺΡ6] Βεῖὶ Πγφῖη. 128) υπά ἀθ5. ΑΒΚΙ6Ρ΄05, ἀθΥ 

ἄθη ΤῪ πάδγοο5 νυ]θάον δυμὶ [ΘΡ πη οχννςοκί (4τοἰοά. {Π|10. 8, 



ἀν ΘΑ 

ϑολοῖ. Ἐπτ. «“41ς. 1). χοῦ. Υὶγψ. οὶ. 1Π|. 24: Ῥαηιπγαβὶ8 

(Ραηπῃμαβὶ5) οἱ Αἰδχαπάου ἰψγαηι (Ατιρλϊοπῖ) α Μογομγίο ηῖῖ-- 

πογὶ ἀαίαηι ἀϊοϊέ, φμοά ργίπιμβ Ογπαγαηι ( ὃ πιαΐγοηι, Απέϊοραηι) 
ἐϊϑογαυοτγὶί. ὨδΔ5 δύοτί βηλά, (ἰδοῦ βῆλα, βαιόλα, βίολαγ 

[γ πέδιλα [βμγοη δὺβ Ρ. δὴ δέψηι. ΜΙ͂., διεϊά., δολοί. 1. α, 591. 

ΧΥ. Είμηι. ". ». 266 (οἴιπε Νδιιβη μεὶ Εμϑί. ρ. 121, ἴμι 
"Είψηι. αἰμά. Ρ». 142}: 

4ηρὸν βουλεύειν, ἵν᾽ ἔχη καὶ πολλὸν ἄμεινον. 

ΧΥῚ. Αἰλοπ. ΠῚ ». 38: 
Πρῶται μὲν Χάριτες τ’ ἔλαχον : καὶ ἐΐφρονες ὭὯραι 

μοῖραν καὶ ΖΙιόνυσος ἐρίβρομος, οἵπερ ἔτευξαν, 
τοῖς δ᾽ ἔπι Κυπρογένεια ϑεὰ λάχε καὶ Διόνυσος" 

ἐγϑα τε κάλλιστος πότος ἀνδράσι γίγνεται οἴνου, 

εἴ τις μὲν πίνοι χαὶ ἀπότροπος οἰχαδ᾽ ἀπέλϑοι 

δαιτὸς ἀπὸ γλυκερῆς, οὐχ ἄν ποτε πήματι κύρσαι" 

ἀλλ᾽, ὅτε τις μοίρης τριτάτης πρὸς μέτρον ἐλαύγοι 
πίνων ἀβλεμέως, τότε δ᾽ Τβριος αἶσα καὲ "ἄτης 

γίγνεται, ἀργαλέα κακὰ δ᾽ ἀνθρώποισιν ὀπάζει. 

ἀλλὰ, πέπον, μέτρον γὰρ ἔχεις γλυχεροῖο ποτοῖο, 

στεῖχε παρὰ μνηστὴν ἄλοχον χοίμιζε δ᾽ ἑταίρους" 

δείδια γὰρ, τριτάτης μοίρης μελιη δέος οἴνου 

πιγομένης μή σ᾽ ὕβρις ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸν ἀέρσῃ 

ἐσθλοῖς τε ξεγνίοισι καχὴν ἐπιϑῆσι τελευτήν. 

ἀλλ᾽ ἀπιϑι καὶ παῦε πολὺν πότον. 
καὶ ἑξῆς περὶ ἀμέτρου οἴνου " 

Καὶὲ γάρ οἱ ἴάτης τε καὶ Ὕβριος αἷσ᾽ ἅμ᾽ ὀπηδεῖ, 

ΥΟῚ1 νϑ]. Ποηι. ἔψηιπ. Αροϊί. 194. Υ. 6 Βομν οἷσι. κύρσας. 

Υ. 14 βοβγεῖρθο ἴοι πες ἔμποκο ἐπιϑῆῇσι 5ἰ. ἐπιϑήσειε, Ὑ, 1Ὁ 
Μεΐποκε ἀλλ᾽ ἄπιϑι. Υ. 16 Νάϊεο καί εἰ. ἐκ ἀπὰ αἰσ᾽ ἅμ᾽ 
βί. αἰσα. Ὀΐεβοβ πορδέ ἄθπι [Ὁ] σοπάοπ Εταρια, ρϑμῦτί νοῖ- 
χη {10}. ἀπ ἀἀβίμα! μοὶ ΡΒ] 05. Εοκβίοϊη 5. 13. 

ΧΥΙ. Νιοῦ. 1 ». 364 8φ. (ἰαὶς Γ.: 
Ξεῖν', ἄγε δὴ καὶ πῖν᾽" ἀρετή νυ τις ἔστι καὶ αὕτη, 

ὃς χ᾽ ἀγδρῶν πολυ πλεῖστον ἐν εἰλαπίνῃ μέϑυ πίνῃ 

εὖ χαὶὲ ἐπισταμένως ἅμα τ᾽ ἄλλον φῶτα χελεύη" 

ἶσον ϑ᾽, ὅστ᾽ ἐν δαιτὲ καὶ ἐν πολέμῳ ϑοὺς ἀνήρ 

ὑσμίνας διέπων ταλαπενϑέας, ἔνϑα τε παῦροι 



ΣΝ μὰ 

ϑαρσάλεοι τελέϑουσι μένουσί τε ϑοῦρον "“ρηα" 
τοῦ μὲν ἐγὼ ϑείμην σον κλέος, ὕστ᾽ ἐνὶ δαιτί 
τέρπηται παρεὼν ἅμα τ’ ἄλλον λαὸν ἀνώγῃ" 

οὐ γάρ μοι ζώειν γε δοι εἴ βροτὸς οὐδὲ βιῶναι 

ἀνϑρώποιο βίον ταλασίφρονος, ὅστις ἀπ’ οἴνου 

ϑυμὸν ἐρητύσας πίνει ποτὸν ἄλλο νεύόφρων" 
οἶνος γὰρ πυρὲ ἶσον ἐπιχϑονίοισιν ὄνειαρ 

ἐσθλὸν ἀλεξίκακον πάσης συνοπηδὸν ἀοιδῆς" 
ἐν μὲν γὰρ ϑαλίης ἱερὸν μένος ἀγλαΐης τε 
ὃν δὲ χοροιτυπίης ἐν δ᾽ ἱμερτῆς φιλότητος. 

τῷ σὲ χρὴ παρὰ δαιτὲ δεδεγμένον εὔφρονι ϑυμῷ 
πίνειν μηδὲ βορῇ κεκακώμεγον ἠὔτε γῦπα 

ἦσϑαι πλημμύροντα λελασμένον εὐφροσυνάων. 

Ὑ. 12, 18 δυοῖ μεὶ ϑείΐῶ. ν. οἶνος, Ὗ. 12 --- 18. δυοῖι μοὶ 
«Αἰλοη. 11 ». 81, νοῦ. 18 πάσῃ σ. ἀνίῃ, Ὗ. 16 δεδευμένον, 

Ὑ. 10 βορῆς κ. ἡ. παῖδα. ον Υ. 16 ἤπᾶοί 5ἰοὰ ποεῖ Ρεὶ 
Δίοῦ. σον δθ ᾿ὑὐὶϑ οἰ Πρ ΘΟΙΟΒΡΘΩΗ: 

Ἔν δέ τε μὲν ϑήρης καὶ δυςφροσύνης ἀλεγεινῆς, 

ΧΥΠΙΙ. Αἰλθη. ἃ. ἃ. Ὁ. (7.1 υπὰ ὅ ποι Βεὶ Οἰδηι. δέγορι. 
ΥΙ ». 142): 

Οἶνος δὴ ϑνητοῖσι ϑεῶν πάρα δῶρον ἄριστον 
ἀγλαός, ᾧ πᾶσαι μὲν ἐφαρμόζουσιν ἀοιδαί 

πάντες δ᾽ ὀρχηϑμοὶ πᾶσαι δ᾽ ἐραταὲ φιλότητες " 
πάσας δ᾽ ἐκ κραδίης ἀνίας ἀνδρῶν ἀλαπάζει 

πινόμεγος κατὰ μέτρον, ὑπὲρ μέτρον δὲ χερείων. 

Αὐθθο ον Ἡραχλεία νυούάθη νὸὰ Ῥ. ποοῖν δηρθία γί 

Ἰωνικά ἴῃ 1000 εῖβοι, ἀΐδ (ἰδβοιομίο ἀθ8 Κοάτοβ υπᾶ 
ΝεΙθα5 μά ἀθν 70ηΐβο θη Απβίθἀθ!απροι ἴθ Αβίοπ ΒΘβολτοῖ-- 

Βομά, υπὰ χυγὰγ ἐν πενταμέτρῳ πδο} δ αἱ ἀ ἃ 8. 

Π|. Ομπόν!]ο5 νοη 5. 81108, 

ΒΙὰ ποθ τἀ Οἱ. 90. ϑείη Ἰἰδίου 5065 ΕρΟβ, ταἱΐ ἄθιη ΟΥΓ οἷπὸ 

ποι Βδμη Βεοίταί, υνἱγὰ μοὶ 5.10} 05 Π]ερσηΐς, θεοὶ Ἡ οΥο ἀΐδη 

Περσικά, νὶο Νά βοιοη νουηυποί, Βεὶ 5 αἱ ἀ ἃ 5 υπά Η 657 - 

ομἶο5 ἡ ᾿“ϑηναίων νίκη χατὰ Ξέρξου σοηδπηΐ. ΥΕ]. ΟΠοογί 

ϑαηΐ φμαθ βιρογϑμηΐέ οοἰϊοσὶί οἱ ἐἰἰμδίγαυϊέ Ναθρβίως (1816). 



-- ΒΒ ὼς 

Ι. 3 μάκαρ, ὅστις ἔην κεῖνον χρόνον ἴδρις ἀοιδῶν 
ἸΠουσάων ϑεράπων, ὅτ᾽ ἀκείρατος ἦν ἔτι λειμών" 

γῦν δ᾽, ὕτεπάντα δέδασται, ἔχουσι δὲ πείρατα τέχναι, 

ὕστατοι ὥςε δρόμου χκατελειπόμεϑ᾽, οὐδέ τοι ἔσται 

πάντη παπταίνοντα νεοζυγὲς ἅρμα πελάσσαι. 

Αγϊϑίοί. Ἐλοὶ. ΠΙ. 14 {{πγΐ δὰ ἄθῃι Ῥγοσιιίαπι ἀδ5 ΟἿ. δῃ: 
γῦν δ᾽, ὅτε πάντα δέδασται. Ὧδβ δηλθ νογάδηκοη τνἱγ ἄδη 

ΘΟΠΟΙοη 4. ἃ. 5(. ᾿“χείρατος πᾶ σόσοη 5 οΔ] ρα 5 ἀχήρατος 
Βεΐ Οβαπη αμοίαγ. ρΡ. 8. 

Π. Ἡεγοάϊαπ Ρ. 13: ᾿ἀρέϑουσα κρήνη κυρίως ἀλλὰ καὶ 
πᾶσαι χρῆναι κατ᾽ ἐπιϑετιχὴν ἔννοιαν οὕτω καλοῦνται ---" 

ὃ γ᾽ οὖν Χι ἐν α' Περσικῶν" 
Παρὰ δὲ κρήνας ἀρεϑούσας 

μύρια φῦλ᾽ ἐδογνεῖτο πολυσμήνοισι μελίσσαις. 

Πίοῦσι αἴοθο ἴοι, νγὰβ ἀογ ϑολοὶ. Αροϊϊ. 1, 212 διατί: Χ', 
δὲ ἁρπασϑῆναι φησὶν αὐτὴν ἄνϑη ἀμέλγουσαν ὑπὸ τὰς 

τοῦ Κηφισσοῦ πηγάς. ΥΩ]. Πετοά. ὙΠ, 189. 

ΠῚ. δέγαν. ΥἹΙ }. 803: Καλεῖ δὲ καὶ (Ἔφορος) Χ. εἰ- 
πόντα ἐν τῇ διαβάσει τῆς σχεδίας, ἣν ἔζευξε Ζαρεῖος " 

Πηλονόμοι τε Σάκαι γενεῇ Σκύϑαι, αὐτὰρ ἔναιον 

᾿Ἰσίδα πυροφόρον, νομάδων γε μὲν ἦσαν ἄποικοι 
ἀνθοώπων νομίμων. 

ΓΥ. ]1οβερῆ. 6. Αρίοπ. ρ. 454, ἄοπι Εμϑοὺ. Ῥγαθρ. δῦ. 
ΙΧ, 8 ρᾷπλ [οἱσί: Καὶ Χ, -- μέμνηται τοῦ ἔϑνους ἡμῶν, 

ὅτε συνεστρατεύεται Ἐέρξη --- ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα" καταριϑ- 

μησάμεγος γὰρ πάντα τὰ ἔϑνη τελευταῖον καὶ τὸ ἡμέτερον 
ἐνετάξε λέγων" 

Τῶν δ᾽ ὕπιϑεν διέβαινε γένος ϑαυμαστὸν ὄπισϑεν" 

γλῶσσαν μὲν (Ῥοίνισσαν ἀπὸ στομάτων ἀφιέντες 

ᾧῴχεον δ᾽ ἐν Σολύμοις ὄρεσιν πλατέῃ ἐπὲ λίμνῃ 

αὐχμαλέοι κορυφὰς τροχοχουράδες, αὐτὰρ ὕπερϑεν 

ἵππων δαρτὰ πρόςωπ᾽ ἐφόρευν ἐσχληχότα καπνῷ, 

γι Αὐὖβ ἀογ Ρουβοὶβ ἀθ5 (Ἰ". μεὶ ϑδέοῦ. ΕἸογὶϊ. 1,.}». 48 
(αὶ. : 

Ὅρκον δ᾽ οὐτ᾽ ἄδικον χρεὼν ἔμμεναι οὔτε δίκαιον. 
ΥΙ. νου ΟἿ. ἀδπι ἐποποιὸς [πγὲ Αἰλοπ. ΧΙ ». 10 Α δῃη: 

Χερσὲν ἄνολβον ἔχω κύλικος τρύφος ἀμφὶς ἐαγός 
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ω- ἣν ἃ, 

ἀνδρῶν δειτυμόνων ναυάγιον, οἷά τε πολλά 

πνεῦμα Ζιωνύσοιο πρὸς ὕβριος ἔκβαλ᾽ ἄνακτος. 

Τοιρ 5ομνῖον αἱ Βοολί βἰαίί ὄλβον ἄνολβον --- νἱο! οἷοι ἰδὲ 
ὅσο} ἔχων κι δβοίζοῃ -- : βίαι ἄνακτος μαΐ πιὰῃ ἀνάσσης οἰοΥ 
ἔχβαλεν ἀχτάς σονο!]. 

Υ11. ὕὉΐον ἄθη Νάιπθη ἀ65. Ο}). ον ἅδηΐ δίηιρίϊοί5 Ατἰϑβί. 

Ῥῆψβ. ΠῚ ». 210 Β, 15. βριϊομν γΠοἢ Οἰαἰθη. (6 ἐδριρογ. 
ΠΠ, 4, (6 ἰοοὶδ αὐξοοίὶ5 1, 2: 

Πέτρην χοιλαίγει ῥανὶς ὕδατος ἐνδελεχείη. 

ΙΧ. Νδοῖ ίοψ. [πον ί. 1. 24 βίο ἀδν Πίομίογ Οἢ., ΤῊ ἃ] 6 5 

Δθ6 φυρύδί ἀΐθ {{π50{6Υ 010} |κοῖ 0 ἀν ὅθ! Βομδαυρίοί. 

Χ, Τχοίζος ἴῃ ἄθη ἤλοίογοβ νοῦ ἤαὶς 1Π. 651: 

Ὥσπερ ποιεῖ Χοιρίλος 
καλῶν τοὺς λίϑους γῆς ὀστᾶ τοὺς ποταμοὺς γῆς φλέβας. 

ΧΙ. Πορηοῖ. ἀπά ῥβλανοτ. νυ. Σαμιακὸς τρόπος [ἀπ γδη δι: 
Ναῦς δέ τις ὠκύπορος Σαμίῃ Φὸς εἶδος ἔχουσα. 

Π)α85 ἀον Ὑοῖβ ἄθ ΟἿ 1105. ΔηροΠ 6, οὐρῖθί βίοι ἂὰ5 Ρλο- 
ἐμ : “σὶ γὰρ ἐμφερεῖς εἶχε τὰς πρώρας τὰ τῶν Σαμίων 

πλοῖα, ὡς Χοιρίλοχος (Χοιρίλος) ὃ Σάμιος. αδῃ Ιε56: 

Νηῦς δέ τις ὠχύπορος Σαμίη συὸς εἶδος ἔχουσα, 

ΟΡ] τὸς πἰοιύ σαπα χὰ νογννετίοη. Ὑ8]. 1. 9, 338. ε, 

204, ψΨ, 32. ἅτ ἀδηδοῃ Πεγοά. ὙΠ, ὅ9, ΙΧ, 90. 
ΧΙ. ῖο νοῦ διά. υ. μᾶσσον (μεῖζον, μακρόύτερογ}) δη.-- 

σοί γί Ὑ οί (σι ΤΟΙ] ἃπ0}} νυ. ὑετός, ΥΩ]. Ρβλαυογτ. υ. 
μᾶσσονγ): 

Ἐπιπρὸ δὲ μᾶσσον ἔπ’ ἄκρου 

“ἰϊἰγαλέω ϑυμόεντος ἄγων μέγαν δετόν ἔστη 

πιὰΐ Βα απ ἃ15 νο ΧΟΥ͂ΧΟΒ ροβαρί ἄρῃ (ἢ. φΈΡΈΡΘΩ 

πὰ Νᾶκο (ἐπά. ἰδοί. αοϑοίϊυ. 1821) 5ἰϊημι Βε]. 

ΧΠΙῚ. δέγυ. αδθογ. 1. 4852: Ολαογίίμα ΓΕγιἀαημηι) ἴῃ 
(ἰεγπαπία (6886. ρμίαί ἴῃ φμὸ ἤμηιῖπε Πάϊΐϊοη (ΡΙαοίοη) 6::- 
{ϊποίμ8 εὐ. ἴθ Βουίαηρ,, 4585 Εγ ᾿ἀἄδΠ 05. ἱπ ἀογμδηΐοη 56], 

μαί ψὸ}} Θ'ούνίαβ δι. (ἢν. βίοι. ροθ! οί. Ὠΐοθα 5.6116 Παΐ 

Ν ΚΘ, ἄθββθη Ὑ ]αβί υνἱγ π00} (16 οἰαρήπάθῃ, ἰπ βαίπριῃ Ἰοίψίθῃ 

᾿ οἰ οπβκαία!ορ (ΥΥμΐου 1888) πδομροίγασοη. 



ὡ. τ 

Ομὔτι!ο5 νοὸὴ ἴ085. ἀἄεθγ Βορ]εϊίο ΑἸοχδη ἀον 5 ἀ685 

Οτόβξβοι, βομοίηί ἀὰ5 δάϊοιί δὰ ἄδη ἰδιΐβοιθη Καϊορ σοὐϊο οί 

4ὼ ΒΆΡοΘη, “αμιαχά, ἀὰ5 δα 1 ἀδ 5. ἄδπι γ0} 5. ΔΠ 05. ΔΙΒΟ ΓΟ ΐ, 

ΤῈ σομῦτγέ δἃυοῖ πδοῖὶ Νὰ Κο5. βομῦπον. [{πἰργβαοιιηρ ἐϊθ 

[Π{ρθογβοίψυηρ ἀν [πβο τ ἀοὸ5 Βατ ἀδηαραὶ μοὶ δέγαθο ΧΙῪ 

». 612 υπά Αέῆεη. ΠΗ ». 386: 
Εὖ εἰδὼς, ὅτι ϑνητὸς ἔφυς, σὸν ϑυμὸν ἄεξε 

τερπόμενος ϑαλίησι" ϑανόντι τοι οὔτις ὄνησις. 

καὶ γὰρ ἐγὼ σποδὸς εἰμι Νίνου μεγάλης βασιλεύσας" 

κεῖν᾽ ἔχω, ὅσσ᾽ ἔφαγον χαὶ ἐφύβοισα καὶ σὺν ἔρωτι 

τέρπγ᾽ ἔπαϑον, τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια πάντα λέλυνται" 

ἥδε σοφὴ βίοτοιο παραίνεσις ἀνθρώποισι, 

γΟΡοὶ πὰ Δι ΒΟΙΟΚΟΙ, ἀᾶθ5 Υ. 8. ὅ βοιοη σὸν ΟἽ. ἄθη 

ατοοιοη Βοκαηηΐ νᾶγθη. ΔΡΟΥΓ μἷΐ [Ο] σοπάου Ὑ οΥβ  Ι Θἀθηοῖ : 

ταῦτ᾽ ἔχω --- καὶ μετ᾽ ἔρωτος --- καὶ ὄλβια κεῖνα λέλειπται. 

Ιν. Απίϊδ οι ο5 γὸὴ ΚΟΙΌΡ ἢ 0η, 

θΙποπά τὰ Οἱ. 90 ἢ). Υ 6]. ϑολοι οηδογα Απεϊηιαοϊιὶ Οοἱορλοηῖὶ 
τοἰϊψμίαθ 1186 υπὰ Μίοηιβοία ἴπι Οἰωβειοαὶ ]ομγπαὶ ΤΥ, 231 

ὙΥ1γ πάθοη ΠΟΥ πὰ] βοῖπο Θηβαΐς ἀὰ ΒογοΚβ οἴ θη, νοὴ ἀοΥ 

Ρούρηγτῖὶο χὰ Πογ. Α. Ρ. 140 βαρί, Α. Βᾶθ6 ἰδ 50 δι5- 

δοάομηΐ, μέ οἱφίηΐϊ φμαίμον τοίμηπῖπα ἱπιρίουογὶἑ, ἀπίοφιαηι 

ϑορίοπι ἀμοθβ μϑφμθ αὐ Τλοῦας ργοάμοοτγοί. Υ 6]. Οἷο. Βτιῖ. 51. 

1. Π)ὰ5 Ρεγοσιμηΐυν {ἀπγί ᾿μδί. 11. ». 9. δῃ: 
ἜἘννέπετε Κρονίδαο Ζιὸς μεγάλοιο ϑύγατρες. 

Πὲγ ϑολοί. εη. 1|. α, 1 μαΐί ἱγτῖς Κρονίωνος. 

Π. δέορὴ. βΒῃς. Τευμησσὸς: Ἐκλήϑη δ᾽ οὕτως, ὡς 4Ι. ἐν 
πρώτῳ Θηβαΐδος, 

οὕνεκά οἱ (Εὐρώπῃ) Κρονίδης, ὡς (ὃς δή) πάντων 
μιέγ᾽ ἀνάσσει, 

ἄντρον ἐνὲ σχιῇ τευμήσατο, τόφρα κεν εἴη 

Φοίνικος κούρα (γε) κεχευϑμένα ὃς δὰ (ὡς ἀραὴ μή τις 

'μηδὲ ϑεῶν ἄλλος γε πάρεξ φράσαιτό κεν αὐτοῦ, 

Ἢ) δολοὶ. Νιοαπα. Τῆεν. βασί, ΝΙ Κη ὰοσ κεὶ ζηλωτὴς ντιμάχου, 

διόπερ πολλοῖς αὐτοῦ χέχρηται" διὸ καὶ ἐν ἐνίοις δωρίζει. 



-- [00 -Ἠ-τ-: 

- Τευμησσόϑεν. --- Τευμησσόνδε" ᾿Α. ἐν πρώτῳ Θηβαΐδος. 

Ατγὶϑί. Ἠλεί. ΠΠ|| 6 υπά ϑέγαῦ. ΙΧ ». 401 [ἀγοη νοῦ Α. ὕδθογ 
Το υμπι6 5808 δὶ 

Ἔστι τις ἠνεμόεις ὀλίγος λόφος 
(Α. Βεβοιγο Τ απ 6 5505 δεὼ πολλῶν ἐπῶν). Υρ]. Εἰγηι. “Η. 

»Ὀ. 15ὅ. Εὺ᾿ σκιῇ αὶ ΜΙ οΐπ οκὸ Εωρῆον. Ρ. 129 υἱοί στιῇ 
δοβοίψί, δίαί( κ. κ. νϑυπιυποί οὐ κούρη κεχυημένη. ΒΘ 6 ἷ-- 

ἀονίη Πὖψο. Ρ. 19 ἀοιηκί, Υ. 1 5εῖ ὡς δὺ8 ἀογ ΑΡκάγμυηρ; 
γῸη βασιλεὺς ομῃἰδίαπάοῃ! 

ΠΠ. Ῥγχγίβο. Ὑ1. 128 Ρ: δίο. “Ιππηιαοῆμβ ἐπὶ 1 ΤἝοϑαϊάο5 

Τυδὴης τ’ Οἰνείδης οἱ υοοραΐϊυμηι ἐπ ὃ ργοάμοίαηι. 
Τὸν καὶ φωνήσας προςέφης, Οἰνηΐε Τύυδη. 

γε]. δολποὶἀφιυΐϊη Ὁ. 161 8... 231. 
ΙΥ. διορῆ. Κύνϑος. Κύνϑος; Παῤ  ᾿Αντιμάχῳ ἐν πρώτῃ 

Θηβαΐδος. 

γ. Εἰγψηι. ΜΗ. ». 189: ᾿4.. ἐν πρώτῃ Θηβαΐδος" ; 
ΟΣ οἱ ἔσαν βασιλεύτορες αἰπαλήων, 

γδ]οκοπᾶγ Πεγοά. Ὗ, 68 50ιγοῖθύ “ἰγιαλήων υἱέ Βορίθ μα δ᾽ 

δ ΤἼφοον. ΧΧΥ, 114, ΘΥΠΡυΐ αἰπολιήων οὔοί ἀσπαλιήων, 

Ἀπάοιβ ]αοοῦς Ῥογϑβοη. αὐυογϑ. ρ. 320. 5. Μεΐπεκο ρ.140., 
ΥΙ. 10. Κοτύλαιον; “Ορος Ευβοίας ἀναχείμενον ᾿κρτε- 

μίδι, ὡς φησι ᾽Α. ἐν ᾿Αρτεμίδος (Θηβαΐδος 8) β΄. 
ὙΠ. ““ροϊϊοπ. 46 ργόποηι. ρ. 8138 Ο: Παρὰ 4. (σφῶε) 

καὶ μονοσυλλάβως ἕν τρίτῃ Θηβαΐδος" 

Τὸ (τῷ) χαί σφω γείνατο μήτηρ" 
καὶ ἐν πρωτῇῃ 

᾿“σπασίως τέ σφω ἄγεν οἴκαδε. 
ὙΠ. Πηΐογργ. ΙΜαϊὶ ίγγ. τη. Χ, ὅθδ: δεά «4. ἐπ 1Π 

Τλοθαϊος αϊοὶξ (εφασφοπα) αἀυογϑιβ θμπὶ (]ου θη) αγηιαϊμηι. 

ΥΙΠ. Αἰδθη. ΧΙ }. 468 Α---ΟΑΟ; .4. δὲ ὃ Κολοφώνιος ἐν 

πέμπτῳ Θηβαΐδος φησίν" 
Πάντα μάλ᾽, ὅσσ’ άδραστος ἐποιχομένους ἐχέλευσεν 

δεξέμεν'" ἐν μὲν ὕδωρ ἐν δ' ἀσκηϑὲς μέλι χεῦε (χεῦαν 9) 

ἀργυρέῳ κρητῆρι περιφραδέως κερύωγτες " 

γώμησαν δὲ δέπαστρα ϑοῶς βασιλεῦσιν ᾿“Ι χαιῶν 

ἐκ χερὸς εἱστιῶσι καὲ εἰς λοιβὴν χέον εἶϑαρ 
χρυσείῃ προχόῳ. 

καὶ πάλιν" 



. ἘΣ 

ὡ ὐ  , -ΥνἶΝ »“΄ 

"ἄλλοις (ἄλλοι) δὲ χρητῆρα πανάργυρον ἠὲ δέπαστρα 

οἰσόντων χρύσεια, τά τ᾽ ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσιν 

κείαται" 

χἂν τοῖς ἑξῆς δέ φησιν" 

Καὶ χρύσεια δέπαστρα καὶ ἀσκηϑὲς κελέβειον 

ἐιΐπλειον μέλιτος, τό ῥα οἱ προφερέστερον εἴη. 

ΓΧ. Ὁΐῖο πνγοὶ Ἰοἰψίεγοη Ὑεῖβα Κοθγοη ἃ00} υυϊθάογ ἐδ. }. 
415 Ὁ. Ε; Καὶ γὰρ ᾿Α4. ὃ Κολοφώνιος ἐν πέμπτῳ Θηβαΐς- 
δος φησιν" 

Κήρυχας ἀϑανάτοισι φέρειν μέλανος οἰνοιο 

ἀσκὸν ἐνίπλειον κελεβήϊον ὅττι φέριστον 
οἷσιν ἐνὲ μεγάροις χεῖται μέλιτος πεπληϑός. 

καὶ πάλιν" 
᾿Ατὰρ ἀμφίϑετον κελέβειον ἑλόντες 

ἔμπλειον μέλιτος, τό ὅα οἱ προφερέστερον ἦεν. 

ΒΙομ. . 1 κηρύξας ἄλλοισιν (νἱο!]εἰοι! κήρυκας ἀγοῖσι), 

Υ. 2 ἑοῖ πλεῖον χελέβειόν 8ϑ' (υἱο εἴ ροΥ νυν 0} ἀ, ἔτ᾽ ἔιιπλειον 

κελέβειόν 8᾽γ. ᾿“Ιγοῖσι, νἱἷα 11. δι 265, 519. Υε]. ἢ’. Χ. 

Χ, 10. Ρ. 482 Ε: ᾿“. ἐν πέμπτῳ Θηβαΐδος" 

Πᾶσιν δ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἐποιχόμενοι κήρυχες 

χούσεα χαλὰ χυύπελλα τετυγμένα νωμήσαντο. 

ΧΙ. διίορὴῆ. “υύμης: ᾿Α, ἐν πέμπτῳ Θηβαΐδος" 

Ἔν δὲ σὺ τοῖσι μάλα πρόφρων ἐπίχουρος ἀμιορβῶν 

ὡμιλήσαο, ὡς διεπέρσατε Ζύμιον ἄστυ. 

Ὠΐϊο Ηάβονν. ὑμιλήσαε, δέορῆ. ἀδ5.: ᾿.«ἡ(΄. δὲ Καυκωνίδα(Ζυμην) 

φησὶν αὐτὴν ἀπὸ Καύκωγνος ποταμοῦ, ὮδΒΒοῖθο ϑέγαν. ΥΠΠ 

». 381, ἄογ ». 345: ᾿.4. οὖν Ἐπειοὺς καὶ Καύκωνας ἅπαντας 

(ἀπὸ ῆ]Ίῆ᾽ σσηνίας μέχρι Ζύμης) προςαγορεύσατο. Ἠϊογπίη 

δομόγοη ἀΐο Ὑ οΥβο, ἀἰο Ὑ τος. 1416. 591 δὰ ἀογ Τ ἢ 6 ἢ δὶ 5 δηίι γί: 
Ὥς ἐπαπειλήτην ὥςπερ Καυκχωνίδα Ζύμην 

ἐπραϑέτην παίδεσσιν Ἐπειῶν ἀρχεύοντες. 

ΧΠ. δέορλ. “ἰὰα; Ἔστιν Αἴα καὶ ἢϊακεδονίας πηγή, 

ὡς ᾿“΄. ἐν Θηβαΐδι. 

ΧΠΙ. Αελθη. ΥἹ1 ». 804 Ε: Πνημονεύει αὐτοῦ ᾿«“ντι- 

φάνης (᾿ΑἸντίμαχος) ὁ Κολοφώνιος ἐν τῇ Θηβαΐδι λέγων 

οὕτως" 

Ἢ ὕκχκην ἢ ἵππον ἢ, ὅν κίχλην χαλέουσιν, 
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ΧΙΥ. Νολοί. δέα!. Τλοὺ. Π|, 466: Τίομηΐ ροοίαηι ἰδία 
ογιπῖα (νον ΑἸ ΡΛ 8085 απ ΝΜ Θ᾽ Δ ΠΡ 1158) 6: σγάδοο ροδία 

«ἀπίππαοιο ἀδάπῖ556, ψιὶ οἱ ἴρ86 ( ἰοπψαηι Τἠοϑαϊάοηι βογὶρϑὶξ 

οἱ υεἰογίδι8 ἵπ πιαφηο ρῥτοίίο ἠαϑίίαπι. Αογο Ποτ. Α. Ρ. 186. 

ΑΙ. ροοία γτοάϊίμηι 1)]οηιθἐ5 παγγαπη8 αὖ δχογάϊο οοορὶξ ργίμιαθ 
ΟΥϊ γίμῖβ ἱ. 6. αὖ ἱπίογὶ μα ΠΠοίοαρτί. 

ΧΙΥ ὁ. δε χός 6 ργοη. ρ. 813Β: Παρὰ ᾽Α. ενθηβεσιν 
(ἐν Θηβαΐδος ὃ 8)" 

ἘΆΝ - - 

Εδραχε νῶε μολοῦσα. 

γγιν [ὥροθη ἀἷῈ Εταριπθηΐίθ ΐηλα., ἀΐθ γγα γΒ οἰ] 10 ἢ} Ζαΐ 

ΤΠ 15. ρομὄτγίθη. 

ΧΥ. Ραις. ΥὙ1Π, 25: μολογεῖ δέ σφισι (Θελπουσίοις) 

᾿ ᾽,΄. ἐπιστρατείαν ᾿Αργείων ποιήσας ἐς Θήβας" καί οἱ 
τὸ ἔπος ἔχει" 

Δήμητρος τόϑι φασὶν Ἐριννύος εἶναι ἔδεϑλον. 

ΗΪογδα πϑῖπιθ πὰῃ Βοὶ ϑίγαῦ. ὙΠ]| ». 864: 
Ζήμητρός τοι ᾿Ελευσινίης ἱερὴ ὕψ. 

Υρ]. Επιρεοάοοίοε : μία γίνεται ἀμφοτέρων ὃψ (Αγὶϑδί. Ῥοοί. 21). 

ΧΥΙ. 10., πδοιιάθιηῃ νοημ ἀθν κυ βοποη ΤΊ ΟΡ αἷβ ἀϊθ Ηθάθ 

σονγοβοη: 4. δὲ παῖδα εἶναι γῆς (᾿Αρίονα) φησι" 

᾿Αδραστος Ταλαῶ υἱὸς Κρηϑηϊάδαο 
πρώτιστος Δαναῶν περ ἐπαινετῶ ἤλασεν ἵππω 

Καιρόὸν τε χραιπνὸν καὶ ᾿Αρίονα Θελπουσαῖον, 

τόν ῥα τ᾽ ᾿Απόλλωνος σχεδὸν ἄλσεος Ὀγκαίοιο 

αὐτὴ γῆ ἀνέδωχε σέβας ϑνητοῖσιν ἰδέσϑαι. --- 

Ἐπὲ τούτῳ δὲ ἐς τὸν ᾿Αρίονα ἐποίησεν ᾿4“." 
Ὅς ῥα ποτ᾽ ᾿“΄δράστῳ τριτάτῳ γ᾽ ἔδμηϑ᾽ ὑπ᾽ ἄνακτι, 

Ἴαὰ Ὗ. 1 νϑ]. Βει. “ποοά. ρ. 1228: Ταλαῶ Ταλαῶο ὡς 

παῤ ᾿Α΄. Ἑὔτ περ ΒΙοιμ 614 παῤ, 516 }6115 γέω. Υ.6 ν]}} 

ΘΟΙ 616 Ὁ. τόϑ᾽ υπὰ δέδμηϑ'᾽ Υ.2 νἱο!]οἰομί πόδας αἰνετώ "). 

5) [π ἄεῃ ϑγογίεπ Ρεὶ Ἅ“γροϊϊοά. ΠΙ, 6, 8 

"Ἄδραστον δὲ μόνον ἵππος διέσωσεν ᾿Αρίων 
μδί πιᾶῃ οἴποη οῖβ οὐκδηπί, σγοσὰ Κοιηπιί, ἀδ55 ἴπ οἷποῦΡ Ἠάβοηγ. 

᾿Δντιμάχου ἄδθεϊδίομί. ΜΕ (ΒΟ ΘΓ ΟΝ. δούφί βίαι ἵἕπσιος δῖος. 

Πϊ6 Βδομα ἰδέ 5θὴγῦ διε μα. [{{6Ὀτῖροηϑ ἰϑύ ΤῸ} ἀΐθ ΕὉΥΠὶ 
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ΧΥΤΙ. δέγαῦ. ΧΠΙρ. 588, Βεκκον Αποοά.».342 (Βαοΐηι.Ἱ, 28}: 

Ἔστι δέ τις Νέμεσις μεγάλη ϑεός, ἢ τάδε πάντα 
πρὸς μαχάρων ἔλαχεν, βωμὸν δέ οἱ εἰσατο πρῶτος 

᾿Α͂δρηστος ποταμοῖο παρὰ ὅόον ,ϊσήποιο, 

ἐἔνϑα τετίμηταί τε καὶ ᾿α΄δρήστεια χαλεῖται. 

ΥΩ]. διΐά. νυ. ᾿“Ιδράστεια, Παγροοτ., Ἐπϑδί. 1]. ». 8δδ, Ζεποῦ. 
Ι, 80 υ-. Α. 

ΧΥΙΠ. δολοί. Διοαπά. Ρ. 81 (γγο}}} νοὴ εἴποι Ἠδ]ἀθη) : 

᾿ς Ἡφαίστου πυρὲ εἴχελον, ἥν ῥα τιτύσκει 

δαίμων ἀχροτάταις ὄρεος χορυφαῖσι Ποσύχλου. 

ΧΙΧ, Ευϑεί. 1|. ». 212: 
Ὥς δὰ τότ' ᾿“ργείων ἐχολῴει στρατός. 

Βαυξίπιαπη [μοχὶ]. 1, 160 χκολῴει, ΒΙομ 1614 στρ. ᾽.4. ἐ., 
50 ἀἄδ55. π8ὺὸ}} τόϑ᾽ εἷηθ [ὕοϊκο βεί. 

ΧΧ, Νολοί. Αδεοὴ. δορί. ὅ49: ᾿.ἡ4. φησιν ᾿“Ιργεῖον αὐτὸν 
(Παρϑενοπαῖον) οὐχ ᾿“ρχάδα. 

ΧΧΙ. 10. 166: ᾿Ογκαία τοίνυν ἡ ᾿“ϑηνᾷ τιμᾶται παρὰ 

Θηβαίοις" ἴΟγκα δὲ παρὰ Φοίνιξιν ἡ ̓ ΄ϑηνᾷ καὶ ᾿Ογκαίαι 
πύλαι" μέμγηται τούτου καὶ ᾿4. 

ΧΧΙΠἧ. Πιυδβοὺῦ. ἤγαρρ. ου. Χ, 8: 

δεώ 8’, ὃς κάρτιστος ἐπιχϑονίων ἦν ἀνδρῶν. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προςέφη κρείων Ζιομήδης. 

“Ἵ1αῶὥν, οἷσιν ἄνασσον, ἐκαρτύναντο φάλαγγας. 

γε]. 1. ε, 564, λ, 316, π, 5683. 
ΧΧΗΠΙ. δελοί. ΔΛιοαπά. }. 20, Ταιοίαηπ. Κ΄. Η. Π, 42 (πλόος 

(ὑγ γε δὰ [ᾶπάθ): ν ᾿ 

Τοῖσιν δ᾽ ὑλήεντα διὰ πλόον ἐρχομενάων. 

δολοὶ. Τρ ν᾿ νοῦ ὧ, οἷη. ΒΙομ 1614 ἰγτῖσ διάπλοον. 

Ἂδρηστος ἄβοΓΔ]] ΠΟΓΖΙΒΈΘΙΠοπ, υνῖὸ ΟΡ θη 7... χούρη γε χεχευϑμένη. 
1 νεγθ πάθη ΒΙΟγμΪΕ σ]οῖοἢ φυγοὶ ΒΈΘΙΙοπ ἀθπ Α. ἄρον ἀϊθ Ῥίογάθ 
ἀεθβΒ ΑΥ6 5 Ρείπι ϑδολμοὶ. 1]. δὶ 439, ν, 239: 

Καί ὁ ἵππους κέλετο «1εῖμόν τε Φόβον τε 
Ζευγνύμεν. 

Δ εῖμός τ᾿ ἡ δὲ «Φόβος πόδας αἱνετώ υἱὲ ϑυέλλης. 
νου Αἀγαϑβὲ δολοὶ. Επτ. Ῥῆοθη. 1ὅ0: Ὡς ᾿Δ. φησι Ταλαοῦ τοῦ 
Βίαντος τοῦ ᾿μυϑάονος τοῦ Κρηϑέως τοῦ ᾿Διόλου τοῦ Ἕλληνος 
τοὺ «Τιὸς μητρὸς δὲ Τυσιμάχης τῆς Κερκύογος τοῦ Ποσειδώγος. 
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ΧΧΙΥ. Ἐίγνν. Μ». 110, ΟΥ̓ΩΉΙΘΥ Απεοά. Ι.». 401, 11,829: 
Κοίας ἐκ χειρῶν [εἰς] σκόπεϊον μεταριπτάζουσιν. 

ΧΧΥ. Ρίωϊ. δψηιροδ. ΤΥ, 8: Καὶ τὸν ᾿.1. οὕτω πως 

φλοίουσαν ὀπώραις εἰρηκέναι τὴν τῶν Καδμείων πόλιν, 

ΙΧ, 9: Ὅτε μάλιστα χλωρὰν καὶ φλοίουσαν, εἷς ᾽Α. ἔφη, 

τὴν ὕπωραν γενομένην. 
ΧΧΥ͂Ι. διορῆ. ᾿Αμφιγένειας --- Κατὰ δὲ τὸν ᾿Α. (πόλις) 

τῆς Πεσσηνίας. 

ΧΧΥΠ͵ΙΙ. δολοῖ. Π. δ, 400: ᾿.Χ. φησίν, ὅτι παρὰ συφορ-- 

βοῖς ἐτράφη (Τυδεύς). 

ΧΧΥΠΙΙ. Πετγοάΐαπ. Ὁ. 4. Εἴψηι. ΠΗ. ». 261: 
Τῷ δ' αὐτ᾽ ἀμφὲ κονισάλεον πεπογήσατο δίφρον. 

“πτπποτοτ τς 

ὙΥγ Τἄρσοη μἶπλα, νγᾶθ Βοηδί ποοὶι 'π ἀοΓ ΤῊ 6 15 σο- 

βίδπάθη μάθοη Ἰκὄπηίθ. 

ΧΧΙΧ. Ρίωϊ. Ομαεεί. ἤοηι. ρ. 215 Α: 
“Τέχριε (λέχρις) δὲ δρεπάνῳ ἀπὸ μήδεα πατρός 

Οὐρανοῦ ᾿Αἰκμονίδεω λάσιος Κρόνος ἀντιτέτυχτο͵ 

ΧΧΧ. Εἰγπι. ΜΙ. }. 4: ᾿Αντέμαχος ᾿Ιαχίνῃ τοὶ δ᾽ ἀῤ οἱ 

ἀβολήτορες ἄνδρες ἔασιν. ΒΙομ 614: 4. Ἰάχοντι δ᾽ ἀρ. 

ΧΧΧΙ. 10. }. 18: 
Ἔν ἀδόροισι χέειν εὐήλατον ἄλφι. 

ΒΙοΙ 61 εὐήλατον ϑίἰαίί εὐίλ. 

ΧΧΧΙΠ. ολοῖί. Αροϊ . 1. 1008: 
Ἠΐτε τις πα ηὲ δύνῃ ἐς ἁλμυρὸν πέλαγος. 

[1ὲ5 δύπτησιν ὕδωρ εἰἷΐ ὙΠ. Ὠΐο Ῥαιίβοι Ηάβο]ν. δύπτει 

υπὰ ὕδωρ. δοἠποϊἀδιυῖπ Ρ». 69. ΝΔΟΙΙ 5. ὁ1.6116 π}. δὺγ ΠΥ ἀ6, 

νοοῖ! ἄογ ΘΟΠ0]. βοηβί πὰϊΓ ἃι5. ἀΐθβοῦ δηγ6. Υ 6]. Θά. ε, 51 [ἴ 

ΧΧΧΠΙ. ϑολοὶ. δορῖ. Οεά. Ο. 14, Ἐμωτ. Οτ. 8382. (ΥΕ]. 

Νωΐϊά. πῶρος, ταλαίπωρος): 
Πώρος τοί γ᾽ ἀλόχοισι καὶ οἷς τεκέεσιν ἕκαστος. 

Πωρητὺν ἀλόχοισι καὶ οἷς τεκέεσσιν ἔϑεντο. 

ΧΧΧΙΝ. ὕγαοο δίτγαί. Ρ. 88. Ογαπιον Αποοά. Π|,296, 1,415: 

Οἱ δὲ πάροιϑε πόνοιο νενεύκασιν ἄλλος ἐπ’ ἄλλῳ. 

ΧΧΧΥ, οἰ. 1], 4: 

ὃς εἴτε κλόνιός τε ϑουρίης σφονδυλίων ἕξ. 



᾿ - κτὖὸ --Ὄ- 

(χλόνις ράχις). Βίαιέ ϑουρίης ἰδέ »γ 0} πήὴξ Κύμη ϑουραίης 
4[ὰ βοίζθρῃη. ἀπάεοτο τεϑορυίης σπονδυλίων ἐξ. 

ΧΧΧΥΙ͂, Εἰψηι. Μ. ». 181 
Πολλὰ δὲ μῆλα, τάπερ μοὶ τρι ρμῳ ΜΠΉ ἄνδρας. 

"ΧΧΧΥΙ͂Ι. 10. γ. 371, δ58: 
]}η ΜῊΝ δ᾽ ἐμπάζεσϑαι ἀλεείνων. 

“Ἱαχμὸν δ᾽ οὐ δείδιεν ἵππων. 

“Πηχμός υἱτὰ δίωξις, λαχμὸς λαχτισμός εΥμ]αγτί, 

ΧΧΧΥΠ͵Ι. 1}.}».443: Πλῆσεν δ᾽ ἀᾷ ἐπιστῥψαις δέπαστρον. 
ΝδΟΝ ἄθπι Είψηι. ννᾶγε δέπαστρον ἶεγ ὁ δεπάζων. ΒΤοΙ 16] ἃ 
ἐπιστέψασα. ΒΟΒΒΟΥ ΨΌΝΙ ἐπιστέψας τὸ δέπαστρον. 

ΧΧΧΙΧ..10. ». 2311 (ν6}. Νολοί. 1. λ, 158): 
'Οὐδὲ σπιδόϑεν προνοῆσαι, 

ΧΙ. Πεδυοῖ. κλύμενος ἢ 

Κισσοῦ τε κλυμένοιο καὶ ἀιιπελίνης. 

ΒΙοΝ 1614: Περιχλυμένοιο καὶ ἀμπελίνης νὐξ Βεγυΐαηρ δυῖ 

Νιοαπά. Τάογ. ὅ10: ΟΘυύλλα τὲ χκισσήεγτα περικλυμέγνοιο 

φέρουσα. ὡς 

ΧΗ. Ππϑδί. Ὁ. 1341: 
Ὅτι ἀφνειέστατος ἔσχεν. 

ΧΗΠ. 1}. ». 1100, δολοί. Θά. λ, 519: 
Οὐδέ [τι] 

Θερμὸν -ἀναπνείων χολάδας δέρτροισι καλύψας. 

ΧΙΗΗ͂Ι. 10. ρ. 205, δολοῖ. 11. β, 2: 
Ἐπεί δὰ οἱ ἥδυμος ἐλϑώύν. 

ΧΗΨ. Πενοάϊαη. Ρ. 86: ᾿ 

᾿“εὶ φάρεος χατεύουσιν ἔχων. 

ΧΙ. Βεοκκον Απεοά. ». 181 (χυανοχαίτα ἃ]8 Βαίϊν): 

Πατρί τε χκυανοχαίτα Ποσειδάωνι πεποιϑώς. 

ΧΕΥ͂Ί. 19. ». 1386 (κάρηαρ [γ κάρηαςγ: 
Οἰχέτην (οἴχτιστον ) ϑέσχε χάρηαρ. 

ΧΗ. 10. ». 1:16: Πύδης Πύδου ὄνομα ποταμοῦ, 
οἷς παῤ ᾽.Χ,:" 

Καδδ᾽ ἐναπυδηερέοντα {ἸΚαδδ᾽ αἰνὰ Πύδην ἐρέονταϑγ" 

τοῦτο δὲ ἐναντίως ἔχλινεν ὃ ᾽“4.. ὅτε μὲν γὰρ ἰαμβικόν ἐστι, 
ἰσοσυλλάβως αὐτὸ κλίνει ὡς ἐπὶ τῆς ληχϑείσης χρήσεως" ὅτε 
δὲ σπονδειακὸν ἐστιν, περιττοσυλλάβως αὐτὸ κλίνει, οἷον" 
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ο Πύδητος χαὲ τηλεκλήτου ποταμοῖο." 

ΧΗΥΙΠ. 10. }. 1422 (τάλας τάλαντοςν): 

Οἱ δὲ τὸν αἰνοτάλαντα. κατέστυγον. 
ΧΗΙΧ, Ογαηιοῦ Αηδοά. Ἱ ». 201: 

“Αιδος ἐκπρολιποῦσα ϑοὸν δόμον. 

γε]. Πεδμοῖ. Βεολῖ. Αποοά. }. 261: μονήν ὑϑ νι ὃ “ἀϊδης 
παρ (4. 

;.. ϑ'ολοῖ. ΠῸ Ψ, 8δ4ὅ:. 
ων Πάντες δ᾽ ἐν χείρεσσι. (ὐλἐφακε οὐατοέσσας 

ἐροτας Εἷλον. (ἕλον. ἀἰο Ηάβομν.). 

1. νι πν ὡς φσοργδαομ. ϑολοί. 11. ξ, 499. δὅ00: 

(ὴ γάζαν οἷσιν. 

δυῤήεννη ΠΧ: Ἵ, 238. ψΠ] ποῖ φή οἷμ δα εοἰπβομίθθοι. 

Βεὶ ΒΟΚΚΘΥ ἰδβί γεράνοισιε νρυυποί, ΥἹΟΠΙοἰομιὶ φὴ δὲ λέων 
οἷσιν (τεκέεσσι»). 

τος 8. Ογαηιογ. Απθοά, 1}. 1ὅ8: (πέχος ἀγχιλεχής): 

τον Τό, ῥα. οἱ, ἀγχιλεχὲς κρόματο περὲ πάσσαλον αἰεί, 

{1Π.. 170. ΤΠ ». 231: 
()᾽ άγε δ᾽ ὀπτὰ μύκχητας πριγγίνους. 

Π͵Ὺ-. Αγαϊὶ υἱέ. 1 θεοὶ ΜΒιλίεα Ρ. 441: 
Γηγενέας τε ϑεοὺς προτερηγενέας τε. Τιτῆνας. 

ΠΥ. Α4ροϊϊ.. ἀ6 ργοη. Ὁ. 366 Β: Ἔστι καὶ ἡ ξΐν ἀπὸ 
τῆς τιεΐν παρὰ “4. καὶ Κορίννῃ ἐπὶ δοτικῆς ἔσϑ᾽ ὅτε πα- 

ραλαμβανομένη. ρ..401 Β, Ο; Παῤ ᾽4. εἰρῆσϑαι ἐπὲ 

Τυδέως καὶ Πολυνείκους τὸ" σφωϊτέρην ὀϊϊζύν" καὶ διὰ 

, τῆς δευτέρας ᾿Ετεοχλέους καὶ Πολυγείχους τὸ" σφωΐτερον 

μῦϑον" ξαυτοῖς ἐναντιοῦνται. 

Εἰπφο πο Ὑγύτέον: ᾽Δ4. -Εὐνεικέα δ᾽ ἔσαν λόγια" ἀντὶ 

τοῦ εὐδιακριτά (Εἶπ Ηάδομτ. εὐγείκεστα δ᾽ ἦσαν τὰ λ., εἶπα 

᾿ἃπάοτο μετὰ δὲ εὐνειχές κρίνον). 1165 Εὐνεικέα κρίνον (ϑολοί. 

1. ὦ, 38). Θέρεος σταϑεροῖο (ϑωϊά. υ. σταϑερόν, ϑοβοί. 

Ριαΐί. ». 815. βεβι.), ἐννεάμυκλος ὄνος (Πεγοάϊαη. ἴῃ Ρίο7-- 

80η)5 Ποοτὶβ }..439, νοῦ Απάογοη ἄθιῃ Κὶ ἃ} Πΐπὶἃ Ο 058. σι66- 

Βομίθθοι. Βοηεϊθῃ [γ. 180), χηρήϊον οἶκον (τὸν ἄτακτον 



--  1τῦὸ).Κ᾽ὺ΄  “«Ο- 

Ἡδεδηοῖ.), φόλυες κύνες  (Πογοάϊαπ. γ. 32), μεμυζότε μυ- 

δαλέω τε (Βπμϑδί. ρ. 1146), ἀμορφύνειν ἐθέλωσι, ἀκαχυνέ- 

μὲν (Βεϊάς Ογαηιθ Απεοά. 1, δὅ5), ἀργεῖτε ([γ ἀγρεῖτε, 

ΠΔ45. }.11), ᾿“ργειώνη (ϑέορῃ. .“4ργος), ἀνατυπῶσαι (ἀνα-- 

τρέψαι. Καὶ ἀβίεν ἀνατροπῶσαι. μά.) ; Βεὶ Πεδηοῖ. Γαιηΐδα 

(τὴν Φοίβην), “ΕἙανηφόρος (ἡ ̓ Πως), Εἰςκονιανοί (οἱ ᾽Εφέ- 

σιοι), ἐπέηρα (ἐκ τῆς περιουσίας), τοίχινος χιτών (δυπαρύςν, 

σείρινα (τὸν 4΄α ἔφη διὰ τὸ ἄστρον. Είψηι. Μ. }. 110. 

[1ὲ5 σειρῆνα. ΥΩ]. Ἐμδί. ». 1120), “ἀδωνος (“1 ἄδων ἀδγ 

ΕἸυπ5. πἰἰί ὦ ἷπ ἄθη Καβηβ. βοκκογ Αποοά. ἢ. 1393). Νοὺὶ 
υνῖγὰ ἀπροίαγί (ϑολοί. 11. 9, 134}: ΧΑ. φήϑη καὶ τὸν ἀρ: 
σενα λέοντα σχυμγναγωγεῖν ἀπά ἀΐο ΜΙΟπαΠπβίογπίββ Οἱ. 6, 8, 

ἀΐο οὐ δὐνγἅμηΐ μά θ 6 πὴ 50}} (Ρίμί. οηι. 132}. 

ΑἸ]ε5 Ὁ τῖρο ρσοπογέ πίοιέ που μη : ἀἶο Ὑεῖβο θεὶ Τεοῖς:. 

ΤΙηιο. 245 υπὰ Απάρτοβ, νυἷῖθ σοὺ ἄθη Αὐϊπιᾶβροη (Νέεορῆ. 

“ὙὙπερβόρεοι), ἄδη Β'ΟΙγοΥη (ϑολοί. Θά. ε, 283), νυ Καὶ 

508 δἷ5 Καηπίρ γοὸὴῦ Αταθίεη (δ ἱοά. 1Π|. 64), ἄδοη (ιαυϊίθη 

αἷ5. Τομίοτη ἀθὸ5 ΗΘ] Ϊο5 ἀπά ἀὸγΓ Αοοὶὲ (Ραμ. ΙΧ 835}, 

ἄἀεγ Εγὶθ δα (δολοί. 11. ε, 389), ἀεγ ΚΙ γι π ὸ αἷβ ΤΌΝΟΥ 

ἀο5 ΠΙρραΙκοβ (1. γ, 144), ἀδθ Αἀοπὶβ ἃἷβ βο]π ἀ65 

Αροποῦ (Αγψεποτὶα Οἠοσηῖϊδ, φμὶ δῳγίαπι Αταδίαπιψιο ἑθημῖξ 

ἱπιρογῖὶο Ῥγοῦ. γίγῳ. οὶ. Χ, 187), ἀθ5. 1π}|8]{5, ἀϊθ βεὶ Αέβθη. 
ΧΙ». 469 Ε, Ε ἀεγ ἢ βιϊμοῃίοσι νοσοη. 6 Ἐτγαριπθηΐο 

ἀογ ΤΠ νά μᾶς 5 ΟἸ π οἱ ἀον π᾿ ἴῃ βοίποιι Πο οί. πἰομ ἀθοῖ- 

ΒοΠοη. 50]16η. , 

3) αοεοες!ηρ ἅρεν ἄοη Αοοεσπί 5. 810. 



Νδοβίταρ. 

5. 1. ὉῖΆο Ἐταριηθηΐο ἀθ8 ΚΎΚΙο5. ἤπάθη 5[οῖν πιὰ διιοἷ (νοὴ 

Ὧν. Ὁ ἀθπθγ) βαβδιηπιο!. ἴῃ: Ποπιορὶ οαγηιΐηα οἵ ομοίὶ δρὶοὶ 
γοϊϊ μα Ῥατὶδ. 1881 οὐἀϊίογε Αηιῦγ. ΕἸγηιπ Π]άοί. Ἐϊηΐρ 65 

[611 ἀονί, πνορϑσοι υνἱγ Απάθγθβ νὸη ἄργέ πὰ βοπρίμοι. μἷοχ 
πδόπσυίγα θη. ΠΆΡΕΙ. 

5. 2 2.1, Βονσῖ (ὁ τοίἐφεῖβ οονιοοάϊας αἰΐίοαθ απέφμαε 
»». 261 ν}}} παίζοντες νήχοντο, νγὰϑ Βοβομάθυβ 468 ἴῃ ΒΟΙΟΠΟΙ, 

ἘΔΠ6 προ θ δ]! θὰ ῬΥάΒΘ 5. ὙγθθῸἢ ὙναΠγβο οἰ] 19} ἰδέ. ὙρῚ. 
65. δ'ομῖ. 209 ᾿ 

5. 8 τὰν Πῆηινυάς, Ὗ., Ραιμδ. Χ, 81. Αἱ δὲ Ἠοῖαίι τε 
καλούμεναι καὶ ἡ Πινυὰς ὡμολογήχασιν ἀλλήλαις. ᾿Απόλ- 

λωνα γὰρ αὗται φασὶν αἱ ποιήσεις ἀμῦναι Ἰζουρῆσιν ἐπὶ 
τοὺς Αἰτωλοὺς καὲ ἀποθανεῖν Π͵ελέαγρον ὑπὸ ᾿“΄πόλλωνος, 

5. 9 τι Οἰχαλίας ἅλωσις. δοβοῖ. δορί. Τγάρι. 266: 
Ἡσίοδος μὲν γὰρ τέσσαρας φησὶν ἐξ Εὐρύτου καὶ ᾿Αντιόχης 
παῖδας Κρεωφύυλος δὲ δύο. 

5. 16 ΧΧΠΠ, Απροί γί νοὴ 4γἰ8ϑἰοί. Πλεί. 1, 1ὅ, ΠΠ,.21 

Οἶπο Νάπιθη, νὸ κτείνας. Υο]. Υγ6] κου Νυ5. Υ, 484, 
5. 20 αν Ἰλιὰς μιχκρα, 

ΧΥ. Ταείς. 1,0. 188: Φησὲν ὃ τὴν μι. ᾽Ἷ, γράψας τὸν 
᾽Οδυσσέα τρωϑῆναι ὑπὸ Θόαντος, ὅτε ἐς τνννν 

ἀνήρχοντο δυςμενεῖς. 

ΧΥ͂Ι. Αγίϑίορ, 1415. 15ὅ: 
Ὃ γῶν ΙΠενέλαος τᾶς “Ἐλένας τὰ μᾶλά πα 

γυμνὰς παρεςιδὼν ἐξέβαλ᾽ οἰω τὸ ξίφος. Ῥϑᾶλα ἄθν' 

δολοῖ.; Ἢ ἱστορία παῤ Ἰβύκῳ (ϑοληοϊἀοιοίη ». 186} τὰ 

δὲ αὐτὸ καὶ “έσχης ὃ “έσβιος ὁ ἐν τῇ μικρᾷ ᾿Ιλιάδι καὶ 

δώσ» (Απμάγ. 628). 



ἌΡ ΔΝ τ 

ῷ. 21. ἅυ ἀθ5. Αγοίίηος Ἰλίου πέοσις οὔδΥ πὰῦ “1ϑιοπίς 

σομότε, νἂϑ Βεΐ  ὶοπιοά. Ὁ. 418 ἢ. {(ἐαϊδίοτά βοτίρίοτοβ 

ἰαἰἱπὶ τοὶ πιοίτίοας Ρ. 439. Υ 6]. δοϊπεϊἀοιοίπ Το. Ρ.4...5 69.) 
βίου ἤπάοί: Ηἱΐ, ψμὶ ἱασμίαπίωγ δα ὑγουὶ ἀοοοβϑ ἐπ διεί θη μη 

ρΡαβϑβιηι ργοζεγμπίμγ., μὲ ρτοηιρίϊογο πὶδε ἐδἰἐβ ἰοίμηι θη βτς 
πιοπί. Αμοίον ᾿μΐμϑ ἰἰνταἰτοπὶβ “ἰγοιπὶμ8 (8ῖο. ; Απάογο «{ᾳτγα-- 

ἐημ8} αγασοιβ ἢΐθ ποῦ ρογίιϊδοίατ. “Ὁ ἔαμβος. 
ἜΣ ὀλίγου διαβὰς προφόρῳ ποδί, ὅφρα (δ φ9) οἱ γυῖα 

τεινόμενα δώοιτο καὶ εὐσϑενὲς εἶδος ἔχησι. 

ΠοΓ νουποῖιο Βομποίἀονγίη Βαΐ βοίπομ. υνϊπάϊσοη Ἠοϊάθη 

ΙΔ}05, Πῆαυοτγίϊ5 φογηῖθπ, δυΐ ΥΟ] κε 5. Βαίμ ἰεύμί τεΐ 

ἨΠοολέ ἀγαηρσοροθοι (δι. Απώ. 1838 Βιῦοκ 92), 

5. 26 5». ἘΞ Ῥίοβεβ Εγαριποπὲ ἠείδί δον θεῖ Θἰαἰδῥογώ 

».312, νὸ ἀογ Απίδηρ Κογγυρί μοῖββί: μαϑετίκεις καὶ οφωνα 
υπἀ βρᾶξεν φίλην υπάὰ λύραν. ὶ 

5. 28 ἢ. Χ, ΧΙ. Ἀϊὲ Ηάβομγ. μάβοὴ Χαλχῷ ἀπὸ ψυχὴν 

ἀερύσασκε τεμῶν (οάογ ἀεριΐσας, ἀερείσας μετ᾽ ἐμῶν) α. χ- 

Ὠϊὸ Οοτγαυρίϊοπ οπίβίαπά ἀδάθγοι, ἀὰβθβ πιδὴ ἀΐθ Βοϊάθη Εταρ- 

ποηΐς (5 μον σομῦτέ Κοῖπθβ γὸπ Βεϊάοη οἰποῦ Ῥαγοάϊθ 8η} χὰ 

οἴη θη γοβθ γογοϊηϊσοη νν]ο, δδη ἰοπὸ ἀρύσας υπὰ τεμίῶν, 

ὈΟΡῸΥ ἀὰβ [μείφίογο βρύθοδο ἰοἢ δὰ ῬΟΟΙΪΚ, 

5. 32 γ΄. ΧΙΥ, θάββοῖρο γαγίη. Ποῖ. ». 361. 

5, 83. 5. ΧΥῚ. Βεογσὶ νουιυίμοί Ὁ». 28 κατίσχναιν᾽ υπά 
ἐκ χεφαλέων. 

5. 39 ἅ. 1ὅ. Ὠΐοβο Υ δια μηδ᾽ οπίσίηρ 9 Ομ ποιάν ἷπ Βοὶ 

ΒοΥρ Κ, ννοπη ΘΓ (}. 640) Ρεὶ Ζεποῦ. 11, 19, νγὸ σοπ ἀΐθβοπηι 

γοῖβο σεοβαρὶ νά: Οὕτως Ἡράκλειτος ἐχρήσατο τῇ πα- 
ροιμίᾳ, ὡς Ἡραχλέους ἐπιφοιτήσαντος ἐπὲ τὴν οἰκίαν 

Κηήῦχος τοῦ Τραχινίου. καὶ οὕτως εἰπόντος ε5ἰαἰξ “Ηρακχλ. 

γογβο ρί “Ἡσίοδος. 

5. 651. ΧΟῚ, 1. Ῥεπβεῖθοη Ὑοῖβ, ἄθπ αι} σὰ ἄθη 

ὑποϑῆχαι Χείρωνος πΆ! (ΒΟ Βα] ἱπὶ ΒΒοΐπ. δΙσβουμι Υ, 

600 [{.}, ἤπάοη. υνῖν. ἰοίψέ βεὶ Οτίου (δϑολποίἀδιοίη σοπϊδοί. 

ογϊ ἶσα ρ. 434), ννὸ πυῦ [50 λείπων, θη Ηϊαΐαβ. ὀπίβομα!-- 
ἀϊρὶ ἀογτί ΒΘ πη εἰ ἀδννῖη (}. 68). ΧΟῚ, 4 ἀποῖ ἴῃ ἀθη ἤχου. 
Οοἱείϊη. 182 (ἰαἰδ., ὸ τώ γ᾽ ἔρεξε, δίκη δ᾽, ΒΟΒποὶ ον ἴῃ 
Ὑ}} τά τ᾽ ἔρεξε, 
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5. 52 7. 4. Ἠο νο]ὸ Ὑογα Οἶπο. Νἄιποη ἄθ5. ΠΟ ίοΥΒ 
υνἶγά π80}}) Κ΄ Ομ πο ἀονν ἐπ᾿ 8. Βοιμοικαπρ μοὶ γώηι, «ποοά. 1, 
85 δηρο γί: 

᾿ Πολλὰ δ᾽ ἀπὸ χλωρῶν δενδρέων ὠμύοντα χαμᾶζε. 

5. ὅ2 ζ. 12 ]1ε5 βί. Αορίπα βδ]δηιΐβ. Βίγαθο βαρὶ 

γῸ} Κυχρεία, ἄθιι αἰίθη ΝἌπιοη. γοη βαἰδινίδ, 561 ἃυ0} Βὸ- 

- μδηηΐ Κυχρείδης ὕφις, ὃν Ἣ, τραφέντα ὑπὸ Κυχρέως 

ἐξελαϑῆναι ὑπὸ Ἐυρνλόχου λυμαινόμενον τὴν νῆσον ὑπο-- 

δέξασϑαι δὲ αὐτὸν τὴν Ζ4}ήμητραν εἰς ᾿Ελευσῖνα καὶ γε-- 

γέσϑαι ταύτης. ἀμφίπολον. --- Π)αΒο]08ὲ 7. 23 [Ὧρ8 πιᾶπ ΐηδα: 

ἀϊθ υἱοῦ βόμπο 468 Ευγγίο 5 υπὰ ἀοι Απίΐοοιο (ϑολοί. ϑορῆ. 
Τγαοῖ. 260). 

5. 56 57. ΠῚ ἢ] Ἔκ θρρυ Ἰοβθῃ ἔμπεδον αἰέν, 
.5. 92 . 20. Βομποίἀεν πη }. 161 ΜΠ] τὸν “Πλίου Αὐ. 

νᾶ οἷπο Πάβομγ. μαΐ., οὐδον ᾿Ηλιεεῖον. 
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ἄον Ῥομαηάοιίοη Ὠ᾿ομίου πὰ (ἀραϊοβιίο. 

"Άβαρις 5. 86. 

᾿4γίας. 32. 

«ἰγίμιος ὅδ ἔν 110. 

“ὐϑιοπίς 16 ἴ. 

᾿Αλχμαιωνγίς. ἢ. 

᾿Αμαζονΐᾳ 4. 

᾿Αμφιαράου ἐξέλασις, χε: 

λασία ὅ. 

᾿Αντίμαχος 99 ἢ, 

᾿ριστέας 86 Πἶν 

᾿αρχτῖνος 1 ἴ,, 16,21, 109. 

"Ζσιος 606 Ν΄. 

᾿Ιστρονομέα, ἀστριχή βέ- 

βλος 48. 

᾿“4τϑίς 4. 
᾿“τρειδῶν κάϑοδος 34. 

Βαχχικώ 69. 

Βουγονία 66. 

Γῆς περίοδος (Ὦ 42. 

Γιγαντομαχία ἃ. 

Ζαναΐς 8 ἴ, 

Ζημάρατος 59. 

Ζημόδοκος θ0, 

“ιόδωρος 20. 

ΖΔΙιονυσιακά 69. 

τὸ περὲ Διὸς καὶ Ἥρης 

(Κύρης) 88. 

ΖΔιύτιμος 59. 

Ζΐφιλος 62. 

᾿Επίγονοι ὅ, ἴ ἴ. 
᾿Επιϑαλάμια εἰς Πηλέα καὲ 

Θέτιν 39. 
᾿Επιμενίδης 69 ἢ, 

“Ἕπτάπεχτος αἰἱξ 21. 

Εὐγάμμων 34. 

Εὐμηλος 1 ἢ, 62 ἢ, 
Εὐμολπος 66, 69. 
Εὐρωπία 68 ἴ, 

Ζωπυρος 62. 

Ἡγησίας 12, “Ηγησῖνος 9, 

᾿ς γησίνοος ἃ. 

Ἢοϊζαι 80, 84 [, 

Ἡρακλεία 9. 59 ἴ., 88 ἢ. 

Ἡρακλείδης τὰ εἰς τὸν Αβα- 

θεν. (ρτγοβαίβοι) 86. 

“Ηούδωρος ὅ9. 
Ηρωϊκὴ γενεαλογία, ἡἠρῶο- 

γονέα 88. 

ρωϊκαὶϊ ϑεογαμίαι 89,91. 

Ἡσίοδος 80 ἢ, 109 ἢ 
Θεύγνητος 86. “" 

Θεογονία 1, 80, 69 {Π., 12 ἢ. 

περὶ Θεσπρωτῶν 4. ᾿ 
Θεστορίδης 8, 18, 20.. 



Θηβαΐς ὅ ἴ., 21, 29, 99 {ἢ 
Θησέως εἰς ἀϑὴν κατάβα. 

σις 56. 

Θησηΐς 62. ἶ 

Ἱεροὶ λόγοι 86. 

Ἰλιάς 16. 

Ἰλιὰς μικρά 11 [δ 21 Οὐαοκοι 

ΟΝΙΟΡ. ἘΠ. Μυα. 1Π,.48}, 

108. 

Ἰλίου πέρσις 21 ἔ, (1. πὸόο- 

ϑησις 22), ὙΥοΙοΚκον ΒΒ. 

Μιυβ. ΠΙ. 61 1, 109. 
περὶ ᾿Ισϑμιῶν 14. 

Καρκῖνος 60. : 

ΜἊατάβασις ἐς ἄδου 14, 85. 

᾿Κατάλογος γυναικῶν 80 1, 

Λενοί 21. 

Κέρκωπες 21. 

Κέρχωψ δ ἴ.. 14. 86. 

Κιναίϑων 39,. 20. 59. 

ε ἸΖζόνγες 60. 

Κόνων 60. 

Κορινϑιακα 64. 

Κρεώφυλος 9, 108. 

Κύχλος 1 [᾿, 18, 20. 
Κυγαίϑων 4. 

,Κυπρία 9 [ἴ,,. 28. 108. 

(Κυπριακά ποιήματα 18). 

“Μέσχης, “έσχεως 11, 191, 
᾿ “Ζευχιππιδῶν κατάλογος (2) 

88. 
Παργίτης 2ὅ ἥ,, 109. 

ἸΠελαμποδία δ8 {΄, 

ΠΠιλήσιος ἀνήρ 60. 

: ΠΠινυάς 8, 108. 

ἸΠουσαῖος 12 ἢ 
Νάξια, Ναξιακά 69. 

Ναυπάχτια, Ναυπαχτικά 66 {- 

Νιχίας 89. 

Νόστοι 23 {., 28 
ο Ξενοφάνης 69. 

Οἰὐἰδιποδεία 4 ἴ. 

Οἰὐἰχαλίας ἅλωσις 9. 108. 

“Ὅμηρος . 29. 199, 

᾿Ονομάχριτος 86. 

“Ορφεύς χ4 [ἢ 

Παλαμηδεία 15. 

Πανύασις 9, 09, 92 Πἰ,, 110. 

Πείσανδρος 88 [{. 

Περσιχά, Περσηΐς 95 [, 

ΠΠίσινος 60. 

Πούδιχος 14. 

Πυϑόστρατος 62. 

Σιμωνίδης 69. 

Στασῖγος 9, 12, 16. 

ἽΠ ελεσις 1: 

Τηλεγονία 24 ἴ, 

Τιτανομαχία 1 [ἴ.. 108. 

Τιτανογραφία 12. 

Φαίδιμος ὅ9. 

Φορωνίς 8. δ1 ἴ. 

(ωχαΐς 8. 

Χερσίας 68. 

“Χοιρίλος 9 [ἴ, 

. Θἰολῖν ἴῃ Οὐϊη. 
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